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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9335 

 
Organisatie van de donatie en van de banking van menselijk lichaamsmateriaal: 

huidige status en mogelijke optimalisatie  
 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides an overview of the current state of affairs as well as an avenue for 

optimising the manner in which human body material donations and banking are organised. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

Februari 20171 

 
 

 
 

I INLEIDING  

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op 12 januari 2016 een adviesaanvraag ontvangen 

van Minister Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in verband 

met de toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik 

van menselijk lichaamsmateriaal (MLM) met het oog op de geneeskundige toepassing op de 

mens of het wetenschappelijk onderzoek. 

 

Minister Maggie De Block verzoekt de HGR om: 

1. Nader onderzoek inzake opschaling van de bankactiviteiten in de ziekenhuizen en dit 

vanuit een bekommernis om kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en behoeften op 

Belgisch niveau.  

 

2. Advies inzake de wenselijkheid aan concentratie van bepaalde activiteiten, met het 

oog op efficiëntie en verhoging van de expertise.  

Dit kan onder meer betrekking hebben  

o op de behoeften aan bepaalde weefsels voor de volksgezondheid,  

o eventuele risico’s verbonden aan de reductie van het aantal banken,  

o de wenselijkheid van activiteitsdrempels en kwaliteitsindicatoren,  

o en het vormen van een netwerk voor donatie en toepassing van MLM. 

 

3. Advies inzake optimalisatie van de donatie van MLM, voor therapeutische toepassing 

maar ook onder andere met het oog op vrijgave ervan voor de aanmaak van producten 

voor geavanceerde therapie (ATMP Advanced therapy medicinal products) voor 

autoloog en allogeen gebruik. In dit kader lijkt het voor de Minister wenselijk een 

nationaal register van beschikbaar MLM te creëren. 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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4. Advies in verband met de modaliteiten van inspectie van een instelling voor MLM met 

inbegrip van bloedinstellingen, in de zin van gegroepeerde inspecties binnen een 

instelling in plaats van bank per bank te inspecteren, en met hierbij gebruik van 

inspectiehandboeken die vooraf getoetst werden. 
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Op de vragen die door mevrouw de Minister van Maggie De Block aan de HGR werden 

gesteld, wordt het volgend samenvattend antwoord geformuleerd: 

 

• Om de antwoorden te onderbouwen heeft de HGR gebruik gemaakt van cijfers en 

gegevens bekomen vanuit verschillende bronnen.  

Spijts het gemeenschappelijk ethisch-legaal kader op Europees vlak wordt er 

vastgesteld dat de vertaling hiervan binnen de verschillende Europese landen zeer 

verschillend is, wat de vergelijking sterk bemoeilijkt. Bij het interpreteren van gegevens 

moet steeds geanalyseerd worden wat de insteek en de randvoorwaarden waren bij 

het genereren van deze gegevens.  

 

• Betreffende de Belgische gegevens en data, hebben wij in eerste instantie beroep 

gedaan op de informatie die publiek toegankelijk is, bijvoorbeeld op de website van 

het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG2). 

Gezien deze website geen recente gegevens bevatte, werd aan het FAGG gevraagd 

om bijkomende informatie te verschaffen, gezien deze beschikbaar moest zijn uit de 

jaarlijkse rapporteringen van alle erkende instellingen (Koninklijk besluit (KB) van 28 

september 2009 – KB tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de 

banken voor MLM, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten 

voldoen om te worden erkend en omzendbrieven 552 en 553 met bijlagen)  

 

Noot: De bedenkingen die hier geformuleerd worden hebben betrekking op de banken voor 

menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal, 

waarbij het menselijk lichaamsmateriaal bestemd is voor toepassing op de mens, inbegrepen 

voor verwerking tot geneesmiddelen. Het gaat hier bijgevolg niet over MLM bestemd voor 

wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds maken de instellingen voor het reproductief MLM 

deel uit van dit advies. Deze laatste sector heeft weliswaar nog bijkomende registraties en 

rapporteringen, o.a. inzake de klinische toepassing.  

 

 

1 Aanbevelingen inzake de wenselijkheid tot concentratie van de activiteiten: 

De banken voor MLM in België zijn historisch ontstaan, in de eerste plaats omwille van lokale 

noden, in hoofdzaak op basis van individuele, occasioneel institutionele, initiatieven in een 

stad of een regio. Het landschap werd dan ook in hoofdzaak hierdoor bepaald en minder op 

basis van bredere noden, behoeften, efficiëntie en doeltreffendheid, zeker niet vanuit 

nationaal standpunt.  

De vragen die door de minister gesteld worden, polsen o.a. hiernaar.  

 

• CONCENTRATIE VAN BANKEN: Tijdens de voorbije jaren is er in België een 

“concentratie” beweging geweest binnen de ziekenhuizen. Verschillende “erkenningen” 

werken samen.  

 

 

                                                
2 http://www.fagg-afmps.be/nl  
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Ten gevolge van de toenemende complexiteit (wetgeving, technisch expertise, 

infrastructuur, enz.) met desbetreffende financiële implicaties (dure uitrusting en dure 

kwaliteitsmanagement initiatieven), hebben een aantal ziekenhuizen ervoor gekozen om 

de activiteiten inzake MLM te concentreren met sharing van 

kwaliteitssystemen/verantwoordelijkheid, van beheer, van infrastructuur – (clean rooms 

voor meerdere gebruikers e.d. meer). Deze beweging is ten goede gekomen aan kwaliteit, 

veiligheid en betaalbaarheid. Het lijkt dan ook wenselijk om deze tendens te veralgemenen 

en ernaar te streven om de banken voor MLM binnen één ziekenhuisstructuur meer en 

meer als één operationele entiteit te verankeren. Er dient wel een overgangsperiode 

voorzien te worden zodat de banken in de ziekenhuizen zich hieraan kunnen conformeren.  

 

• AANTAL ERKENNINGEN per ziekenhuis: Consequent met de vorige aanbeveling, lijkt 

het logisch om dan ook het aantal erkende banken voor MLM per ziekenhuis te reduceren 

door niet langer een aparte erkenning als bank voor MLM te voorzien voor elk type MLM, 

maar wel een erkenning voor een bank voor verschillende weefsels/cellen (multi-tissue 

banken). Daarnaast moet logischerwijze de vraag gesteld worden of “solitaire” erkende 

banken voor MLM met een beperkte activiteit apart moeten blijven bestaan. Er zijn 

weliswaar geen harde gegevens over minimale activiteitdrempels, maar wellicht is het 

logischer dat dergelijke kleinere entiteiten een samenwerkingsakkoord aangaan met een 

andere instelling om aldus kritische massa te bereiken. 

 

• AANTAL ERKENDE BANKEN in België: Hier moet men een onderscheid maken op basis 

van de betrokken handelingen (wet 19-12-2008: handeling: elke activiteit met betrekking 

tot het verkrijgen, testen, bewerken, preserveren, bewaren of distribueren, met inbegrip 

van de invoer en de uitvoer, van MLM). Bij een eventuele reductie van het aantal erkende 

banken voor MLM in België moet men erover waken dat er geen belemmering komt op de 

activiteiten met betrekking tot het verkrijgen. Dit zou immers een vermindering van het 

aanbod aan MLM veroorzaken. Het aantal centra voor orgaantransplantatie in België is 

wettelijk vastgelegd. De toegang tot MLM afkomstig van multi-orgaandonoren gebeurt 

momenteel via de orgaantransplantatiecentra en moet ook in de toekomst dezelfde lijn 

volgen en anders het onderwerp vormen van samenwerkingsovereenkomsten. Door het 

creëren van samenwerkingsakkoorden kan men de MLM prelevaties bij overleden 

donoren optimaliseren, zowel naar kwaliteit maar ook naar kwantiteit (maximalisatie 

MLM/donor). Ontbrekende expertise of erkenningen moeten gecompenseerd worden door 

samenwerkingsovereenkomsten.  

 

• ERKENNINGEN voor alle HANDELINGEN: Zoals hoger vermeld lijkt het nuttig om de 

erkenning van banken voor MLM te herzien. Het lijkt enerzijds nuttig om de erkenningen 

binnen één ziekenhuisstructuur te centraliseren. Anderzijds kan de vraag gesteld worden 

of erkenningen betrekking moeten hebben op alle “handelingen” zoals bv. invoer en 

uitvoer.  
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2 Aanbevelingen i.v.m. de wenselijkheid van een nationaal register om de 
beschikbaarheid van MLM, ook met het oog op aanmaak van ATMP voor allogeen 
gebruik, te optimaliseren. 

 

• OVERKOEPELENDE STRUCTUUR / REGISTER: Er is geen nood aan een bijkomende 

overkoepelende structuur, zoals deze in een aantal landen bestaat. Een dergelijke 

bijkomende overkoepelende structuur zou de huidige werking mogelijks kunnen 

verzwaren en vertragen (GR, 2014). Anderzijds is het tijdens het voorbereidend werk 

opgevallen hoe weinig data beschikbaar zijn over België. De visibiliteit van de instellingen 

voor MLM en vooral van hun activiteiten is onvoldoende, waardoor er een perceptie van 

onvoldoende transparantie bestaat. Om hieraan tegemoet te komen zou men een 

nationaal register kunnen opstarten – eventueel gehuisvest bij healthdata3 - waarbij 

gegevens zoals deze in het activiteiten-jaarverslag voor de instellingen voor MLM 

(gewezen medisch jaarverslag) gecentraliseerd en gepubliceerd worden. Het lijkt nuttig 

om naast de gegevens rond donatie (bv. aantal effectieve donors per type, geslacht en 

leeftijdscategorie; gegevens met betrekking tot het MLM, al dan niet gekoppeld aan 

gegevens i.v.m. orgaandonatie), eventueel ook nog bijkomende data (zoals 

beschikbaarheid van MLM) op te nemen. Dit mag wel geen aanleiding geven tot 

ontdubbeling van rapportering of voor nodeloos zware extra administratieve belasting 

(“only once”). Bovendien moet er sprake zijn van geanonimiseerde of op zijn minst, 

gecodeerde gegevens. Zoals bij andere toepassingen zou men ervoor kunnen opteren 

voor een repertorium dat een gesecuriseerde toegang waarborgt, maar waarbij de 

basisgegevens in de verschillende instellingen voor MLM blijven. Verder overleg is nodig 

om een optimale gegevensverzameling te definiëren. De HGR is desgewenst bereid om 

input hiervoor te geven.  

 

• FAGG – data registratie: Het is evident dat de gecentraliseerde gegevens, bv. onder de 

vorm van een repertorium, in eerste instantie aan het FAGG ter beschikking gesteld 

worden (naar analogie met het huidige activiteiten-jaarverslag voor de instellingen voor 

MLM met de controle der getallen), maar de HGR zou aandringen op een overleg met de 

betrokken partijen om de publicatie van de data te optimaliseren zodat zij meer up to date 

en ruimer beschikbaar zou zijn.  

 

  

                                                
3 http://www.healthdata.be/nl/ 
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3 Aanbevelingen ter optimalisatie van de modaliteiten van inspectie 

• FAGG - modaliteiten van inspectie: De hoger vermelde suggesties i.v.m. het aantal en 

de aard van de erkenningen zal het aantal inspecties reduceren. Inzake de methodologie 

van de inspecties, stelt de HGR voor om te werken naar analogie met de JACIE4 inspecties 

(inspecteurs die zich focussen op de wettelijke aspecten en vergezeld van personen uit 

het werkveld die zich focussen op de inhoudelijke en technische aspecten (weliswaar met 

de nodige aandacht voor evt. belangenvermenging, met voorafgaandelijk administratieve 

voorbereiding en in functie van de verschillende handelingen waarvoor erkenning 

gevraagd wordt). Deze manier van werken is al door de Europese Commissie aanbevolen 

(CE, 2010). Experten uit andere landen is ook een mogelijkheid, maar er moet voldoende 

rekening gehouden worden met het specifieke Belgische kader. 

Inspecties zouden ook georganiseerd kunnen worden op basis van risico-inschatting.  

 

• Inspectie checklist: Het zou ook wenselijk zijn om een centrale “inspectie checklist” 

voorhanden te hebben die zowel door de verantwoordelijken van de te inspecteren banken 

als door de inspecteurs zou kunnen worden gebruikt5. We kunnen zich baseren op de 

aanbevelingen van de Europese Commissie (EG, 2010)  

 

• Permanente erkenning i.p.v. om de 4 jaar aanvragen en toekennen van erkenning: 

Momenteel moet elke 4 jaar de verlenging van de erkenning aangevraagd worden en kan 

de erkenning slechts toegekend worden indien er een inspectie uitgevoerd werd in de loop 

van de vorige 12 maanden. Omdat de inspecties niet steeds tijdig kunnen doorgaan wordt 

er nu “een voorlopige erkenning tot de beslissing omtrent de definitieve erkenning” 

toegekend Dit geeft de indruk dat er een probleem is met de betrokken banken voor MLM, 

terwijl het enkel een praktisch administratief probleem betreft waar de bank voor MLM 

geen enkele impact op heeft. Zeker in de context van samenwerking met buitenlandse 

instellingen of met farmaceutische firma’s voor de levering van cellen/weefsels voor de 

bereiding van ATMP’s geeft dit een eigenaardige indruk.  

 
De beste oplossing zou er uit bestaan om de erkenningen die na een initiële inspectie aan 

de instellingen voor MLM toegekend worden, een permanent karakter te geven, 

vergelijkbaar met de erkenningen die toegekend worden aan farmaceutische firma’s. Als 

er problemen zijn of als er bij een inspectie blijkt dat er tekortkomingen zijn kan de 

erkenning tijdelijk/definitief geschorst/ ingetrokken worden. Dergelijke werkwijze zou ook 

een gunstig effect hebben op de werklast (geen strikte timing i.v.m. de hernieuwing van 

erkenningen zoals nu het geval is) voor het FAGG en op de planning van de inspecties 

(op eender welk ogenblik) door het FAGG. Dit zou ook een gunstig effect hebben op de 

regelmaat van de inspecties.  

Het FAGG zou bovendien door het wegvallen van de verlengingen van de erkenningen 

een belangrijke administratieve vereenvoudiging kunnen doorvoeren.  

 
 
 

                                                
4 www.jacie.org  

JACIE: Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 

ISCT: International Society for Cellular Therapy 

EBMT : European Society for Blood and Marrow Transplantation  
5 Inspectie voor de Gezondheidszorg – Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport – http://www.igz.nl/inspectierapport)5 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms5 

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

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

 
 
 

III METHODOLOGIE 

De vraag werd door de Minister aan de HGR gesteld. De adviesvraag werd door het College 

toevertrouwd aan de permanente werkgroep “Cellen, weefsels en organen van menselijke en 

dierlijke oorsprong”. Deze werkgroep bestaat voor de overgrote meerderheid uit experten die 

als beheerder of kwaliteitsverantwoordelijke betrokken zijn bij een BMLM. Daarom werd 

ervoor geopteerd om bijkomende adviezen in te winnen bij: juristen, buitenlandse experten.  

 

Alle experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen en hebben een 

algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor 

Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 

 

Om een adequaat advies te kunnen formuleren heeft de HGR in eerste instantie gepoogd om 

cijfermatige gegevens te verzamelen om zo over een zo exact mogelijk beeld van de huidige 

situatie te kunnen beschikken. Waar mogelijk heeft de HGR deze gegevens getoetst aan 

analoge data uit andere landen.  

 

Op basis van de cijfermatige gegevens en de literatuurgegevens werden tenslotte, in 

samenspraak met de externe experten, antwoorden op de vraag van de minister 

geformuleerd.  

 

Na discussie met de externe experten, en goedkeuring van het advies door de permanente 

werkgroep “Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong” werd het 

advies tenslotte gevalideerd door het College. 

  

Mesh terms* Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Tissue banks Tissue 

establishments 
Bank voor menselijk 
lichaamsmateriaal 

Banque de matériel 
corporel humain 

 

 Act of 19/12/2008 Wet van 19/12/2008 Loi 19/12/2008 Gesetz vom 
19/12/2008 

 Regulations Reglementering Règlement Vorschriften 
Public 
health 

Public 
health 

Volksgezondheid Santé publique Volksgesundheit 

  Erkenning Agrément  

  Inspectie Inspection  
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  

 

ANSM  Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 

(Frankrijk) 

ART Assisted reproductive technologies 

ATMP Advanced therapy medicinal products 

BELRAP Belgian register for assisted procreation 
BHS  Belgische Hematologie Vereniging 

EBMT  European Society for Blood and Marrow Transplantation  

EEBA European Eye Bank Association 

ESHRE European Society of Human Reproduction and Embryology 

EU Europese unie 

Eurocet  European Registry for organs, tissues and cells 

FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HSC  Hematopoiëtische stamcellen 

IRODaT International Registry of Organ Donation and Transplantation 
ISCT  International Society for Cellular Therapy 

IVF In vitrofertilisatie 
JACIE  Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 

KB Koninklijk besluit 

MSC Mesenchymale stamcellen 

MDPB Marrow Donor Program Belgium 

MLM Menselijk lichaamsmateriaal 

MOD Multi-orgaandonor  

NAT Nucleïnezuuramplificatietest 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

SAE Serious adverse reactions 

SAR Serious adverse events 
SCT Stamcel transplantatie 

SOP   Standaardpraktijkvoorschrift (Standard Operating Procedure)  
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1  (Cijfer)Gegevens i.v.m. MLM in België en positionering t.o.v. de ons omringende 

landen: de AS IS situatie 

 

1.1 Introductie 

De Europese richtlijnen (Weefsels en cellen) gepubliceerd in 2004 en 2006 hebben de 

krijtlijnen uitgezet inzake banking van MLM in de Europese lidstaten. Deze Europese 

regelgeving heeft tot doel normen vast te leggen voor de kwaliteit en de veiligheid van 

menselijke weefsels en cellen bestemd voor toepassing op de mens, teneinde een hoog 

niveau van bescherming van de gezondheid van de mens te waarborgen in de Europese Unie 

(EU). Hiertoe werden er richtsnoeren uitgevaardigd inzake bv. donorselectie, bewerking van 

MLM, bewaring van MLM, enz.  

 

In België hebben de wet van 2008 en de bijhorende KB’s gezorgd voor de omzetting van de 

bovenvermelde richtlijnen. De Belgische regelgeving volgt in grote lijnen de richtlijnen maar 

vertoont toch een aantal punten waarop de regelgeving strikter of meer specifiek is. Zo wordt 

er in België een nucleïnezuuramplificatietest (NAT) bepaling voor HIV6, Hepatitis B en C 

vereist (cfr. ook verder).  

Zo ook heeft men er in België voor geopteerd om binnen de instellingen voor MLM een 

onderscheid te maken tussen instellingen met MLM voor wetenschappelijke toepassing (de 

zgn. biobanken) en instellingen met MLM voor toepassing op de mens.  

Bij deze laatste wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- Banken voor MLM (georganiseerde structuur die alle handelingen kan stellen, maar 

die moet uitgebaat worden door een erkend ziekenhuis, zonder winstgevend doel), 

- intermediaire structuren (georganiseerde structuur die MLM kan bewerken, 

preserveren, bewaren en distribueren, in samenwerking met een bank voor MLM, die 

een winstoogmerk mag hebben) en  

- productie-instellingen (georganiseerde structuur die alle handelingen kan verrichten, 

maar enkel met het oog op het industrieel vervaardigen van ATMP (somatische 

celtherapie, gentherapie, of weefselmanipulatie), en dit met het oog op een 

therapeutisch en op voorhand vastgesteld gebruik dat louter autoloog is). Deze laatste 

mag ook een winstoogmerk hebben. 

 

Door dergelijke verschillen in de omzetting van de richtlijn in de lidstaten, is er op heden in 

Europa echter geen uniforme regelgeving inzake MLM, en is de invulling op het terrein niet 

gelijklopend.  

In sommige landen is de donatie bij overleden donoren via een opting in regelgeving geregeld, 

terwijl andere landen een opting out regelgeving hebben. Ook de verschillende organisatie 

van de gezondheidszorg en uiteenlopende loonkosten in de verschillende EU-lidstaten maken 

dat men niet zomaar cijfergegevens van één bepaald land kan vergelijken met deze van 

andere landen. Verder zijn bv. in Duitsland alle vormen van MLM gecatalogeerd als 

geneesmiddelen.  

 

                                                
6 HIV: Humaan immunodeficiëntie virus 
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In de volgende paragrafen volgen (cijfer)gegevens over het aantal instellingen voor MLM, het 

aantal donoren, het aantal producten MLM, de kwaliteit van het MLM, de financiering van MLM 

en de organisatie van de inspectie. Omwille van de hoger vermelde verschillen tussen de 

Europese lidstaten worden de gegevens van ons land in de regel in eerste instantie 

vergeleken met deze van een aantal van de ons omliggende landen.  

 

 

1.2  Aantal en aard van de instellingen voor MLM (evolutie in de tijd) 

Hiervoor verwijst de HGR naar de cijfergegevens die door het FAGG ter beschikking werden 

gesteld. Op deze lijst (bijlage 1: lijst FAGG), die een compilatie is van de gegevens van het 

aantal banken over de voorbije 6 jaar, ziet de HGR geen majeure evoluties in het aantal 

banken, noch in de ene zin, noch in de andere. Er is weliswaar nog een kleine daling van het 

aantal femurkoppenbanken van 2010 tot nu, maar de andere banken, intermediaire structuren 

en productieinstellingen, zijn quasi gelijk gebleven qua aantallen. Ook het aantal banken 

gerelateerd aan reproductieve geneeskunde is van 2010 tot heden stabiel gebleven.  

 

In België zijn er momenteel 69 banken voor niet-reproductief MLM en 33 banken voor 

reproductief MLM. Daarnaast zijn er 3 productieinstellingen en 29 intermediaire structuren, 

waarvan de meeste (25) erkend zijn voor de capacitatie van sperma. Dit laatste hangt samen 

met de programma’s binnen de regelgeving rond in vitro fertilisatie (IVF), waarbij deze centra 

voor de capacitatie van sperma, ook als instellingen voor MLM beschouwd worden 

(KB, 15/02/1999).  

 

Een recent rapport van de Europese Commissie: “Economic landscapes of human tissues 

and cells for clinical application in the EU” beschrijft de economische aspecten van de weefsel- 

en celsector, en heeft het o.a. over de aantallen instellingen voor MLM in de verschillende 

lidstaten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de “replacement tissues”, de 

hematopoietic progenitor cells en de gameten en weefsels voor reproductieve geneeskunde. 

Het cijfermateriaal in dit rapport, i.v.m. het aantal banken is gebaseerd op gegevens van 

Eurocet (European Registry for organs, tissues and cells). Bijlage 2 geeft het aantal 

instellingen voor “replacement tissues” in een aantal landen weer. 

 

Eurocet is een Europees initiatief dat gegevens van alle lidstaten verzamelt inzake de 

instellingen voor MLM. De data worden jaarlijks aangeleverd door de respectievelijke 

nationale bevoegde overheden. De website7 toont grote verschillen in het aantal instellingen 

voor MLM in de verschillende lidstaten, ook als men deze relateert met de bevolking in het 

betrokken land. 

 

Voor Duitsland worden een zeer groot aantal instellingen voor MLM vermeld. Dit heeft te 

maken met het feit dat in Duitsland elk prelevatiecentrum ook als een bank voor MLM 

beschouwd wordt. Andere landen hebben duidelijk minder banken. Soms heeft dit te maken 

met het feit dat er in die landen geen erkenning per type weefsel gegeven wordt, maar wel 

per zorginstelling. Zo zal een zorginstelling die zowel bot, bloedvaten, cornea’s als tympano-

ossiculaire greffes preleveert en bewaart, daar als 1 instelling voor MLM beschouwd worden, 

terwijl deze in België als 4 banken voor MLM beschouwd wordt.  

                                                
7 www.eurocet.org/ 
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De ANSM (Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de Santé - Frankrijk) 

heeft op haar website8 lijsten met alle erkende banken voor weefsels (Liste des Banques de 

Tissus autorisées par l’ANSM) en cellen (Liste des Unités de Thérapie Cellulaire autorisées 

par l’ANSM) (laatste update 01-07-2016). Hieruit blijkt dat er in Frankrijk net geen zestig 

instellingen erkend zijn (66,03 miljoen inwoners (2013) met 108 erkenningen voor weefsels 

en 78 voor cellen, in totaal 186 erkenningen (excl. IVF). Verhoudingsgewijs zijn er in België 

meer erkenningen dan in Frankrijk (69 erkenningen van banken voor weefsels en cellen en 

respectievelijk 3 en 4 productie instellingen en intermediaire structuren voor niet reproductief 

materiaal voor 11 MIO inwoners). Belangrijk te noteren is dat de Franse erkenningen van 

banken voor MLM bepalen voor welke handelingen deze erkenningen gelden en dus dat deze 

186 erkenningen niet noodzakelijk de hele keten van handelingen dekken zoals dat in België 

voor de banken voor MLM wel het geval is (bv. préparation, conservation, distribution ou 

cession; conservation et distribution; préparation, conservation). Behalve dit aspect, lijken de 

erkenningen gelijkenissen te vertonen. Op de website worden de erkenningen weergegeven 

in functie van de instellingen (établissements) zoals dat in België ook is.  

 

Voor Oostenrijk is het register “§ 29 GSG” te vinden op de website van het “Bundesamt für 

Sicherheit im Gesundheitswesen9. Zoals in Frankrijk wordt er bij het toekennen van een 

erkenning gespecificeerd waarop deze erkenning betrekking heeft m.n. Spendertyp; 

Entnahme; Verarbeitung; Lagerung; Verteilung; import. Uit de gegevens blijkt eveneens dat 

een bepaald aantal handelingen binnen een instelling erkend kunnen zijn onder één 

Lizenznummer of onder meerdere en bovendien kunnen er binnen een instelling meerdere 

Lizenznummers zijn voor éénzelfde soort weefsel waarbij er handelingen in twee klinische 

diensten plaats vinden (bv. “Entnahme” voor de dienst verloskunde en “Verarbetung, 

Lagerung und Verteilung” voor de dienst oogziekten). Dit maakt de interpretatie van gegevens 

zeer complex en zal noodzakelijkerwijze aanleiding geven tot meer erkenningen. De 

centralisatie van de activiteiten gerelateerd tot banken voor MLM zoals wij die kennen in België 

lijkt hier niet te bestaan. Voor 8 665 550 inwoners (2015) zijn er ook in Oostenrijk 69 erkende 

instellingen/”Einrichtungen” en 36 banken voor reproductief MLM. 

 

Bijlage 3 en 4 tonen de verdeling van de aantallen erkenningen per instelling voor België, 

Frankrijk en Oostenrijk en een vergelijking van de meer gedetailleerde gegevens voor België, 

Frankrijk en Oostenrijk. Hieruit blijken duidelijke verschillen waarbij België t.o.v. Frankrijk 

duidelijk meer erkenningen (per MIO inwoner) heeft voor alle types MLM, terwijl Oostenrijk er 

nog meer heeft (bijlage 3). Een vergelijking tussen dezelfde landen betreffende het aantal 

erkenningen per “zorginstelling” (adres) toont dat België verhoudingsgewijs meer 

enkelvoudige erkenningen (n=1) telt en dat Frankrijk en Oostenrijk duidelijk meer meervoudige 

erkenningen hebben (multi-tissue) (n= 3-5 en ≥ 6) (bijlage 4).  

 

Recente gegevens uit Nederland leren ons dat het aantal instellingen voor MLM daar 

beduidend kleiner is dan in België. Begin 2012 was er in Nederland 1 orgaancentrum dat 

instaat voor de donorselectie en allocatie, 1 botbank, 1 multiweefselbank met huid en cornea, 

1 hartkleppen-en bloedvatenbank, 1 solitaire corneabank en 1 overkoepelende 

heupkoppenbank. In deze opsomming wordt echter geen gewag gemaakt van de banken voor 

reproductief materiaal, noch van de prelevatie-instellingen (GR, 2014). In Nederland heeft de 

ervaring geleerd dat het niet ideaal is om slechts 1 bank per type weefsel te hebben.  

                                                
8 http://ansm.sante.fr/ 
9 http://www.basg.gv.at/arzneimittel/gewebe/register-29-gsg/). 
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Een dergelijke monopolypositie heeft immers voor gevolg dat er tekorten aan een bepaald 

weefsel ontstaan, als er zich problemen voordoen in de betrokken bank.  

 

De lijst van JACIE geaccrediteerde centra (bijlage 5) is beschikbaar op de website. Samen 

met Zwitserland en Nederland heeft België het hoogste percentage geaccrediteerde centra 

t.o.v. het totaal aantal centra/land waar zowel autologe als allogene transplantaties worden 

uitgevoerd. We kunnen wel aannemen dat de terugbetalingscriteria in deze landen hier een 

rol in spelen, maar het percentage geaccrediteerde centra is wel opvallend hoog in vergelijking 

met andere EU landen.  

 

Ook voor de accreditatie van FACT-NetCordX10 (bijlage 6) geldt dezelfde opmerking dat het 

percentage geaccrediteerde centra in België, hoog is in vergelijking met andere EU landen.  

 

In de directory van de European Eye Bank Association (EEBA)11, een overzichtsdocument dat 

jaarlijks uitgegeven wordt en waarin de gegevens van de verschillende banken voor oculaire 

weefsels vermeld staan, vindt men voor elk land het aantal banken terug. Met 4 banken op 

een populatie van 11.000.000 inwoners zit België daar in de middenmoot. Ook hier moet men 

rekening houden met verschillen inzake de definitie van banken voor oculaire weefsels, alsook 

met het feit dat het hier gaat om een vrijwillige registratie van leden van de EEBA, wat betekent 

dat er banken kunnen ontbreken (bijlage 7: samenvattende lijst vanuit EEBA directory).  

 

Op het World Congress on Tissue Banking werden cijfergegevens i.v.m. het aantal banken 

voor cardiovasculair MLM voorgesteld. Hieruit kan men afleiden dat het beperkt aantal banken 

voor cardio-vasculair MLM in België overeenkomt met aantallen in andere landen wereldwijd 

(bijlage 8: Identified Cardio-vascular tissue banks worldwide 2013). 

 

 

Samenvattend kan de HGR stellen dat het aantal instellingen voor MLM in België 

moeilijk te vergelijken is met deze in andere landen. Als we abstractie maken van de 

banken voor reproductief MLM zijn er 69 banken voor MLM, 3 productieinstellingen en 

4 intermediaire structuren voor MLM. Als men de erkenning voor MLM per 

zorginstelling zou bekijken, weliswaar met vermelding van de types weefsel/cellen 

waarvoor de erkenning geldt, kan men het aantal instellingen voor MLM reduceren van 

69 tot 20 (bijlage 9: aantallen erkenning per zorginstelling en niet per type weefsel). 

Door te streven naar één erkenning voor beheer van MLM per ziekenhuis met 1 

kwaliteitssysteem per multi-tissue bank (in een eerste tijd misschien alleen voor het 

niet-reproductief MLM), kan men verder rationaliseren.  

In België zijn na zo’n rationalisatie nog een groot aantal banken met slechts erkenning 

voor 1 type weefsel. Als we dit vergelijken met bv. Frankrijk zijn er daar beduidend meer 

instellingen met erkenning voor 2 of meer weefseltypes.  

 

 

                                                
10 http://www.factwebsite.org/  
FACT : Foundation for the Accrediation of Cellular Therapy 
11 www.eeba.eu/portal  
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1.3 Aantal en aard van de donoren voor MLM (evolutie in de tijd) 

De donoren kunnen levend (bv. placentaire vliezen, femurkoppen, hematopoiëtische 

stamcellen) of overleden zijn (bv. hartkleppen, cornea’s). Overleden donoren voor weefsels 

kunnen voorafgaand in aanmerking gekomen zijn voor orgaandonatie (multi-orgaandonor – 

MOD, warme donor) of niet (koude donor). Niet elke overledene komt in aanmerking voor 

donatie. Zelfs als we ervan uitgaan dat elk overlijden gemeld wordt, zal een belangrijk deel 

niet in aanmerking komen omwille van medische contra-indicaties. 

 

Omwille van deze uiteenlopende types donoren en donaties maakt het rapport van de 

Europese Commissie: “ Economic landscapes of human tissues and cells for clinical 

application in the EU” onmiddellijk een onderscheid tussen de replacement tissues (die in de 

regel bij overleden donoren gepreleveerd worden), de hematopoiëtische progenitorcellen en 

het MLM dat gerelateerd is met assisted reproductive technologies (ART). Een aantal minder 

courante types cellen worden hier niet expliciet vermeld. 

 

In het medisch jaarverslag dat de instellingen voor MLM jaarlijks opmaken ten behoeve van 

de bevoegde autoriteit (FAGG), worden de aantallen en de aard van de donoren (levend/ niet 

levend en heartbeating/non heartbeating) gedetailleerd weergegeven. Deze gegevens 

worden echter slechts tot 2011 vermeld op de website van het FAGG. Nochtans zou het nuttig 

zijn, zowel voor de individuele banken als voor de overheid om ten allen tijde een exact beeld 

te hebben van de (evolutie van de) aantallen donoren van MLM. Er werd bij het FAGG 

nagevraagd om over de gegevens te kunnen beschikken in het kader van dit advies. Deze 

cijfers worden weergegeven in tabel bijlage 10.  

 

Voor wat betreft de heupkoppen van levende donoren (waarbij er veelal een 1op1 relatie is 

tussen het aantal donoren en het aantal greffes), kan men uit het aantal afgeleverde 

heupkoppen een ruw idee hebben over het aantal donoren. Dit klopt echter niet volledig omdat 

een deel van de femurkoppen verwerkt wordt tot botpoeder of botschilfers, en bijgevolg niet 

als femurkop gedistribueerd wordt. In 2011 bedroeg het aantal heupkoppen bijna 4800. Hieruit 

kunnen we afleiden dat er minstens ook 4800 heupkopdonoren geweest zijn. Als men dit 

vergelijkt met de gegevens uit Nederland in 2011, komt men daar aan een totaal van 

2 311 gedoneerde heupkoppen, wat beduidend lager ligt dan in België (GR, 2014 p. 48). 

Daartegenover staat dat het aantal in Frankrijk merkelijk hoger is (bijlage 11).  

 

In Nederland bedraagt het aantal overleden weefsel donoren (opting-in) in de periode van 

2005 tot 2012 tussen 1399 en 1837 donoren per jaar (GR, 2014, bijlage 12). Gezien we uit 

andere bronnen (gegevens Eurotransplant) kunnen opmaken dat zij op jaarbasis ongeveer 

250 orgaandonoren hebben, kunnen we opmaken dat het hier vooral niet-multi-

orgaandonoren betreft.  

 

In Frankrijk zijn er detailgegevens van ANSM voor 2013 voor wat betreft de weefsels en cellen 

met respectievelijk 75 547 donaties en 26 347 donoren (bijlage 11). In de eerste groep wordt 

het grootste aandeel gevormd door de femurkoppen en ook de cornea’s (bv. 4902 cornea’s). 

In de tweede groep is dit het navelstrengbloed (132 placentaire hematopoëtische stamcellen 

(HSH) donaties in een intrafamiliale context en 19 511 niet verwante donaties). 

Weefselprelevaties van beenmerg en vetweefsel, waaruit dan mesenchymale stamcellen 

(MSC) geïsoleerd worden, zijn eerder zeldzaam.  
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De Eurocet gegevens, die ook gebruikt worden in het rapport Economic landscapes of human 

tissues and cells for clinical application in the EU, zijn soms onvolledig, onduidelijk en 

onderling moeilijk vergelijkbaar. Zo stelt het rapport Economic landscapes of human tissues 

and cells for clinical application in the EU op p. 68 dat er in België 973 cornea’s gepreleveerd 

zijn bij 413 donoren, wat niet juist kan zijn. 

 

Voor wat betreft de banken voor reproductief materiaal is er een uitgebreide registratie die 

leidt tot gedetailleerde jaarrapporten met benchmarking (the Alpha Scientists in Reproductive 

Medicine 2012; Belrap,12 www.belrap.be ; Eshre13; Kupka et al, 2016). Bij wijze van voorbeeld 

vindt u data over het aantal cycli voor het jaar 2013 uit de BELRAP in de bijlagen (bijlage13). 

 

Wat het aantal beschikbare (onverwante) donoren voor hematopoëtische stamcellen betreft 

alsook het aantal beschikbare ingevroren navelstrengbloed transplantaten (zowel nationaal 

als internationaal) kan via het nationaal register (Marrow Donor Program Belgium, MDPB) 

door de MDPB-geaccrediteerde centra in België een zeer gedetailleerde databank 

geraadpleegd worden.  

 

Als “ersatz” voor de gegevens rond overleden MLM donoren, kan men ook gebruik maken van 

gegevens rond orgaandonoren. Heel wat orgaandonoren zijn immers ook donoren van MLM. 

Voor bepaalde types weefsels (bv. hartkleppen en bloedvaten) zijn de donoren heel vaak 

orgaandonoren; dit is echter niet het geval voor cornea’s, waar het merendeel van de donoren 

koude donoren zijn.  

In België zijn er wel gegevens beschikbaar over het aantal orgaandonoren. (bijlage 14: 

gegevens nationaal i.v.m. aantal donoren in België). Uit deze gegevens blijkt dat er in België 

in 2015, 28 donoren per miljoen inwoners waren. T.o.v. 10 jaar geleden is dit een belangrijke 

stijging. In de voorbije 4-5 jaar is er wel een plateaufase bereikt. Enkel in 2014 was het aantal 

donoren beduidend lager. Nochtans vormt het aantal effectieve donoren in België slechts 3-

3,5 % van het aantal overlijdens in de voorbije 5 jaar (DonorAction database). 

De stijging in de voorbije 10 jaar heeft wellicht te maken met het GIFT project. Dit project van 

de overheid heeft tot doel om via donorcoördinatoren in de ziekenhuizen de melding van 

potentiële (orgaan)donoren te stimuleren. Alhoewel het project zich niet noodzakelijk beperkt 

tot de orgaandonatie (er wordt ook gevraagd om evt. weefseldonatie te registreren), blijkt er 

enerzijds dat de registratie van de specifieke donatie van weefsels niet volledig is en ook dat 

er vaker orgaandonatie is zonder geassocieerde weefseldonatie. Zoals hoger gesteld heeft 

dit o.a. te maken met de striktere contra-indicaties voor donatie van MLM, maar het gebeurt 

ook dat er geen verzet is voor de donatie van organen, terwijl weefsels geweigerd worden. 

 

Als men dit vergelijkt met de andere partners in Eurotransplant (bijlage 15: Annual Report 

2015), met de cijfers van de Europese Commissie (Journalist workshop with recent facts and 

figures on donation (Bijlage 16 - EU, 2014), of met de cijfers van IRODaT (International 

Registry of Organ Donation and Transplantation (bijlage 17), dan is het aantal donoren per 

miljoen inwoners in België opvallend hoog. Dit is wellicht in belangrijke mate gerelateerd met 

de opting out regelgeving in België (Shepherd et al., 2014). 

 

                                                
12 www.belrap.be Belgian Register for assisted procreation 
13 ESHRE : Assisted reproductive technology in Europe: results generated from European registers by ESHRE 
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In de IRODaT registry is er ook voor elk land ruimte voorzien voor cijfergegevens rond 

weefseldonatie en -transplantatie. Deze data worden aangeleverd door officiële rapporteurs, 

waarvan het merendeel lid zijn van nationale transplantatie organisaties en Ministeries voor 

Volksgezondheid. Voor België zijn er in dit register echter geen gegevens beschikbaar inzake 

weefsels of MLM.  

 

Samenvattend kan men stellen dat er momenteel een aantal gegevens i.v.m. donoren 

en donatie aan de overheid ter beschikking gesteld worden, maar dat de opsplitsing 

per type MLM maakt dat de overheid niet exact kan weten hoeveel donoren voor MLM 

er in België zijn.  

Het mag niet de bedoeling zijn om de administratieve belasting van de instellingen voor 

MLM nog te verhogen, maar anderzijds kan een aanpassing van de vereiste informatie 

en de manier van verwerken van het cijfermateriaal wellicht resulteren in meer 

bruikbare en sneller beschikbare informatie naar alle betrokken partijen. Mogelijks kan 

men hiervoor inspiratie vinden in de registratiesystemen die gebruikt worden bij de 

orgaandonatie of door de instellingen voor reproductief materiaal.  

Verder blijkt dat het GIFT project, dat een gunstig effect heeft op de aanmelding van 

orgaandonoren, maar heel beperkt focust op weefseldonatie. Ook de registratie van 

weefseldonatie in het kader van het GIFT project kan beter.  

Meer transparantie rond de donatie en de toepassing van weefsels zou trouwens ook 

bijdragen tot een meer algemene bekendheid van weefseldonatie naast orgaandonatie 

en wellicht ook tot meer donatiebereidheid voor MLM bij het brede publiek. 

 

 

 

1.4 Aantal en aard van de producten MLM (met evolutie in de tijd) 

In het jaarverslag dat elk jaar door de instellingen voor MLM moet opgemaakt worden ten 

behoeve van de bevoegde autoriteiten wordt per type MLM gevraagd naar de hoeveelheid 

MLM dat gepreleveerd werd, maar ook het aantal greffes dat geleverd werd voor implantatie 

in het eigen ziekenhuis, in een ander Belgisch ziekenhuis of in het buitenland. Per type greffe 

moet ook genoteerd worden hoeveel greffes vernietigd werden. Deze gegevens moeten 

matchen met de beginvoorraad enerzijds en de eindvoorraad anderzijds.  

De gegevens voor 2011 zijn beschikbaar op de website van het FAGG. Meer recente 

gegevens en evolutieve gegevens over de voorbije jaren werden opgevraagd bij het FAGG. 

De bekomen gegevens voor de meer recente periode staan weergegeven in tabel bijlage 18. 

  

Deze cijfers kunnen ons een beeld geven van het aantal greffes dat in België gepreleveerd, 

geproduceerd en ingeplant wordt, alsook van de distributie naar het buitenland, waaronder 

evt. ook export naar niet-EU landen. 

 

Een andere bron van informatie zijn de gegevens van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor de meeste types weefsels en cellen bestaat er een 

nomenclatuurnummer, en is er terugbetaling voorzien. Bij het RIZIV werd gevraagd naar het 

aantal prestaties per nomenclatuur, en in functie van de tijd (bijlage 19-22). In deze lijsten 

zitten ook greffes vervat die vanuit een ander EU land afgenomen werden of geïmporteerd 

werden. 
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In Frankrijk zijn er gedetailleerde gegevens beschikbaar over de aard van het MLM en de 

aantallen MLM die afgenomen, verwerkt en gedistribueerd werden (bijlage 23: Données 

générales d’activité de production d’organes, tissus, cellules, lait – Frankrijk). In Frankijk 

werden in 2013, 4160 cornea’s afgeleverd, in hetzelfde jaar in België waren dat er 713 (incl. 

de ingevoerde). Voor wat betreft de huid blijken de cijfers van Frankrijk niet vergelijkbaar met 

wat in België beschikbaar is aan gegevens. 

 

Ook de EUROCET database bevat dergelijke cijfers, bijvoorbeeld het aantal afgeleverde 

greffen van het locomotorisch stelsel (bijlage 24). Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat er 

respectievelijk 31 310 en 14 653 dergelijke greffen afgeleverd werden in Frankrijk en België.  

 

Transplantatie-activiteit met hematopoïetische stamcellen in de EU landen is sterk 

toegenomen (met 53 % tijdens het laatste decade) en is inmiddels de grootste in de wereld. 

Er zijn belangrijke regionale verschillen i.v.m. het gebruik van allogene donoren. Deze 

verschillen zijn gerelateerd aan het nationale inkomen. (Economic landscapes of human 

tissues and cells for clinical application in the EU). 

 

Uit de gegevens van het RIZIV (bijlage 19) blijkt dat cornea’s en bepaalde greffen van het 

locomotorisch stelsel in beperkte mate afkomstig zijn van andere landen evenals huid. De 

hoeveelheid ingevoerde huid is variabel en sterk afhankelijk van gebeurlijke majeure 

catastrofen (bv. Gellingen). 

 

Voor wat betreft de banken voor reproductief materiaal geven de jaarrapporten niet alleen 

gedetailleerde informatie over de donoren maar ook over de betrokken MLMproducten en ook 

over de outcome (bv. aantal zwangerschappen, aantal bevallingen) (the Alpha Scientists in 

Reproductive Medicine 2012; Belrap, 2013; Eshre, 2015; Kupka et al, 2016). 

 

Samenvattend stelt de HGR dat er momenteel niet zo veel bruikbare gegevens 

beschikbaar zijn i.v.m. de weefsels die door onze instellingen voor MLM gepreleveerd, 

bewerkt en gedistribueerd worden. Nochtans worden elk jaar heel wat gegevens 

bezorgd aan het FAGG. Een optimalisatie van de registratie in een gebruiksvriendelijk 

register/ repertorium, dat naderhand teruggekoppeld wordt naar het werkveld, zou 

wellicht meer bruikbare informatie opleveren. Ook hier kan er mogelijks inspiratie 

opgedaan worden bij de banken voor reproductief materiaal. Op het vlak van 

orgaandonatie zijn er ook concrete cijfergegevens ter beschikking over de 

gepreleveerde en geïmplanteerde organen. 

Meer transparante gegevens i.v.m. de aard en de aantallen van het gepreleveerd en 

gedistribueerd materiaal zijn ook nuttig om de overheid te informeren. 

Meer gedetailleerde, weliswaar geanonimiseerde data zouden ook kunnen samen 

gelegd worden met de gegevens van het RIZIV en de onderlinge vergelijking zou 

toelaten om één en ander af te leiden rond zelfvoorziening, import, levering van 

weefsels uit andere EU-landen. 

Tenslotte zouden cijfergegevens over het inplanten en de klinische bruikbaarheid van 

weefsels wellicht ook kunnen bijdragen tot meer donatiebereidheid voor weefsels en 

cellen. 
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1.5 Kwaliteit van het MLM 

Elke bank die in België erkend wordt beschikt over een adequaat kwaliteitssysteem, over de 

nodige infrastructuur en voldoende hiertoe opgeleid personeel om MLM op een veilige en 

kwaliteitsvolle manier te kunnen preleveren, bewerken, bewaren en distribueren, zoals dit 

trouwens vereist wordt door de wet van 2008 en haar uitvoeringsbesluiten enerzijds en de 

richtlijnen van de HGR anderzijds. Met het oog op een (behoud van) erkenning worden de 

instellingen voor MLM geïnspecteerd door inspecteurs van het FAGG. De banken voor MLM 

alsook andere instellingen voor MLM werden in de voorbije jaren slechts beperkt 

geïnspecteerd (cfr. Lijst van erkende instellingen op de website van het FAGG). Daarenboven 

is de concrete invulling van deze inspecties vatbaar voor verbetering. 

 

Met het oog op een continu verbeterproces is het voor een instelling voor MLM belangrijk om 

de eigen activiteit te kunnen vergelijken met deze van andere instellingen in binnen- en 

buitenland, en /of om over kwaliteitsindicatoren te beschikken. 

 

Peer review, waarbij men zijn eigen handelingen /activiteiten vergelijkt met peers, gebeurt 

slechts beperkt. Eén van de factoren die dit tegenhoudt, is het gebrek aan adequate en up to 

date overzichten inzake donoren en MLM materialen.  

 

In de EEBA directory gebeurt er een bevraging op vrijwillige basis naar kwaliteitsmanagement 

(bijlage 25). Uit de jaargegevens van 2016 blijkt dat nagenoeg alle participerende 

corneabanken beschikken over een kwaliteitshandboek met standaardpraktijkvoorschriften 

(SOP’s), adverse effect en adverse reaction registratie, traceerbaarheid en (lange termijn) 

opvolging. De kwaliteitsaspecten die door de Belgische banken vermeld worden zijn 

vergelijkbaar met deze van de banken uit andere Europese landen. 

 

Alle erkende banken voor HSC in België (waar zowel autologe als allogene stamcellen worden 

afgenomen, bewerkt en bewaard) hebben tevens een Europese JACIEaccreditatie behaald 

(bijlage 5). Deze accreditatie wordt toegekend op basis van een audit naar het al dan niet 

conform zijn aan de vooropgestelde internationale praktijkrichtlijnen, Die in vergelijking met de 

nationale regelgeving nog specifieker gericht zijn op de aard van het betreffende MLM 

(stamcellen uit beenmerg en bloed) en de medisch-technische inhoud van de procedures. De 

originaliteit van de richtlijnen van FACT-JACIE bestaat erin dat deze toepasbaar zijn op het 

geheel van het proces “wegname, bewerking, toediening, administratie i.v.m. de greffe”, en 

bijgevolg ook alle actoren die bijdragen tot het complexe zorgproces integreren. Op die manier 

verschillen de FACT-JACIE richtlijnen van de klassieke richtlijnen die enerzijds door de 

competente autoriteit inzake cellen en weefsels opgelegd zijn, en anderzijds door de 

autoriteiten die de farmaceutische instellingen onder hun hoede hebben.  

 

Daarnaast worden er voor de collectie van stamcellen (zowel uit perifeer bloed als beenmerg) 

minimale activiteitdrempels opgelegd. Het auditteam omvat personen die werkzaam zijn in het 

vakdomein en bijgevolg veel praktische kennis ter zake hebben maar tegelijkertijd ook een 

vorming inzake auditing genoten hebben. Tevens legt JACIE een reeks specifieke 

kwaliteitstesten en te analyseren kwaliteitsindicatoren op. Binnen Europa behoort België 

samen met Nederland en Zwitserland tot de top wat het JACIE accreditatieniveau van de 

stamcelbanken betreft die stamcellen bewerken voor zowel autologe als allogene 

transplantatie.  
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Vanaf eind 2017 zal deze accreditatie verplicht zijn om RIZIV terugbetaling van de medische 

prestaties i.v.m. stamcelafname, bewerking, bewaring en toediening te bekomen. 

 

Wat de navelstrengbloedbanken betreft, zijn alle banken in België geaccrediteerd door de 

internationale organisatie FACT-NetCord (bijlage 6). FACT-NetCord is eveneens een 

internationale accreditatie instelling die zich richt op alle aspecten van hematopoïetische 

celtherapie (collectie, verwerking en transplantatie). De vrijwillige accreditatie is gebaseerd op 

het naleven van de standaarden en de controle hiervan door peer-reviewed inspecties.  

 

Deze internationale accreditaties onderlijnen het objectief meetbaar kwaliteitsniveau dat in 

deze banken wordt behaald. 

 

Alle uitgevoerde stamceltransplantaties (en klinische follow-up data) worden door de 

Belgische centra geregistreerd via de EBMT (European Group for Blood and Marrow 

Transplantation). Sinds kort worden deze EBMT gegevens door de Belgische Hematologie 

Vereniging (BHS) samen met het Nationaal Kanker Register gebruikt voor outcome analyse 

en de ontwikkeling van een nationaal bench-marking systeem (deze verplichting is van kracht 

sedert de 6de editie van de FACT-JACIE richtlijnen). 

 

Voor wat betreft de “replacement tissues” zijn er geen dgl. bijkomende accreditatiesystemen 

zoals bij de HSC. Er zijn ook geen specifieke kwaliteitsindicatoren.  

Het lijkt nuttig om een gelijkaardige vorm van peer review te organiseren of om op zijn minst 

over objectiveerbare kwaliteitsindicatoren te beschikken. 

 

Het percentage goedgekeurde weefsels zou op een eerste zicht een indicator kunnen zijn 

voor de kwaliteit van het MLM. Althans voor bepaalde weefseltypes kan een laag 

goedkeuringspercentage een beeld geven van de striktheid waarmee de betrokken weefsels 

geëvalueerd worden, en zo onrechtstreeks van de kwaliteit van de banken voor MLM. Dit geldt 

zeker voor de hartkleppen en voor de cornea’s waarbij een groot deel van de greffes in een 

2de tijd afgekeurd wordt omdat ze niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten voor het 

betrokken weefsel (bijlage 26) (Jashari et al, 2010). De directory van de EEBA vermeldt voor 

alle corresponderende banken het aantal cornea’s dat gepreleveerd werd, het aantal dat in 

bewaring genomen wordt en het aantal dat effectief getransplanteerd wordt (bijlage 25 en 27). 

Hieruit blijkt dat het acceptatiepercentage sterk verschillend is. Deze gegevens dienen met de 

nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. In bepaalde banken gebeurt er bv. al een 

preselectie vooraleer de prelevatie plaats vindt.  

 

Uit een vergelijkende EU studie “Mapping of More Stringent Blood Donor Testing 

Requirements - 2015 Overview” blijkt dat België bij de meer eisende landen hoort wat de 

veiligheid van het MLM zeker ten goede komt (bijlage 28). 
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Zo ook worden Serious adverse events (SAE)’s en Serious adverse reactions (SAR’s) soms 

gezien als een kwaliteitsgegeven. Als men SAE’s en SAR’s rapporteert kan dit wijzen op een 

goed kwaliteitssysteem met een gezonde meldingscultuur. In de “Summary of the 2011 annual 

reporting of serious adverse events and reactions for tissues and cells”14, wordt gesteld dat 

het aantal meldingen van SAE’s en SAR’s zeer laag ligt, en dat er nood is aan optimalisatie 

van de rapportering.  

Omgekeerd kan een hoog aantal SAE’s of SAR’s in een bepaalde instelling voor MLM ook 

wijzen op onvoldoende kwaliteit in de betrokken instelling. Dergelijke gegevens moeten dus 

steeds met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

 

Cijfers over het aantal en de ernst van de tekortkomingen die het FAGG tijdens inspecties 

vaststelt, kunnen ook een indicatie bieden van de kwaliteit van de instellingen voor MLM. In 

een artikel van Gain van 2016 i.v.m. de tissue establishment inspections performed in 2011 

wordt dit ook als mogelijke kwaliteitsindicator vermeld. In bijlage 29 wordt een overzicht 

gegeven van dergelijke outcomes globaal op EU niveau.  

 

In andere sectoren in de gezondheidszorg zijn er duidelijke aanwijzingen dat er een link is 

tussen bv. het aantal ingrepen en de kwaliteit ervan (KCE, 2013). Inzake MLM zijn er weinig 

gegevens hieromtrent, gezien de outcome niet systematisch geregistreerd wordt. Voor de 

HSC, één van de types MLM waar er alsnog een zekere registratie van de outcome is, zijn er 

geen gepubliceerde data over een correlatie tussen aantal en kwaliteit. Daarentegen tonen 

de cijfers van BELRAP aan dat het aantal zwangerschappen niet lager is in de kleinere IVF 

centra in vergelijking met de grote centra.  

Een andere piste om de kwaliteit te verbeteren kan erin bestaan om de activiteiten rond MLM 

binnen één zorginstelling te concentreren om aldus gebruik te maken van een 

gemeenschappelijke infrastructuur, logistiek en know how. In de voorbije jaren is er in België 

een spontane tendens in die richting aan de gang.  

 

Samenvattend stelt de HGR dat instellingen voor MLM beschikken over een 

kwaliteitssysteem, dat hen in staat moet stellen om weefsels en cellen op een correcte 

manier te preleveren, te verwerken en te distribueren, conform de vereisten van de 

regelgeving. 

Het blijft echter moeilijk om de kwaliteit van de instellingen voor MLM en het materiaal 

dat zij afleveren, te objectiveren. 

Er is in dat kader nood aan een optimalisatie van de inspecties. De huidige manier van 

inspecties per erkenning is niet efficiënt.  

Er is ook nood aan objectiveerbare kwaliteitsindicatoren die systematisch 

geregistreerd worden. 

De manier van inspecteren van JACIE en FACT-NetCord, en de kwaliteitsindicatoren 

die zij hanteren kunnen mogelijks een bron van inspiratie zijn.  

 

 

 

                                                
14 Ref. Ares(2013)2197676 - 17/06/2013 ( data collected from 01/01/2010 TO 31/12/2010) 
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1.6 Financiering van MLM 

Zoals voorgeschreven in artikel 12 van de Richtlijn 2004/23/EC voldoet België, net zoals de 

andere Europese lidstaten aan de voorwaarde van onbetaalde donatie. De wet inzake MLM 

stelt dat er geen enkel voordeel mag aangeboden worden, in ruil voor de donatie van MLM. 

De donor mag hoogstens een vergoeding ontvangen voor kosten of inkomstenderving die het 

rechtstreeks gevolg zijn van de donatie. In België wordt het overgrote deel van de activiteiten 

met MLM verricht in banken zonder winstoogmerk. Voor de zgn. “replacement tissues”, de 

hematopoietische stamcellen uit beenmerg en de reproductieve weefsels en cellen is dit zelfs 

100 %. In andere lidstaten gebeurt een aandeel van deze activiteiten wel in een profit context 

(bijlage 30). 

 

De Belgische wet voorziet bovendien dat de banken voor MLM geen winstoogmerk mogen 

nastreven. De eventuele winsten of verliezen moeten overgedragen worden naar een volgend 

boekjaar (cfr. financiële jaarverslagen). De intermediaire structuren daarentegen, mogen wel 

een winstoogmerk hebben.  

 

In België is er voor de meeste types MLM door de overheid een prijs vastgelegd.  

 

Voor wat betreft de “replacement tissues“ is deze prijs een globale prijs per afgeleverde greffe, 

die alle handelingen i.v.m. het MLM omvat, gaande van de donoraanmelding, de prelevatie 

over de bewaring en de kwaliteitscontrole tot de distributie en zelfs het vervoer van de greffe. 

Voor sommige types MLM dateert deze vaststelling van jaren terug. Bijgevolg is er vaker geen 

rekening gehouden met de bijkomende vereisten naar aanleiding van de Europese richtlijn en 

de omzetting ervan in Belgisch recht dan wel. Voornamelijk de bijkomende vereisten inzake 

infrastructuur (clean rooms) en de bijkomende kwaliteitsvereisten, zorgen voor bijkomende 

kosten die niet noodzakelijk door de vastgelegde prijs gedekt worden. 

Deze enige aanpassing van de prijs gebeurt via de indexatie, maar ook deze indexatie is in 

het voorbije decennium niet steeds gehanteerd. 

Het RIZIV voorziet een terugbetaling van de vastgestelde prijs van de greffen.  

De vastgelegde prijzen van de verschillende types MLM zijn terug te vinden op de site van het 

RIZIV. 

 

In het document “Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in 

the EU” vindt men tabellen over de prijs van de verschillende types weefsels en cellen, in de 

EU. Voor de meeste types MLM zijn deze prijzen sterk uiteenlopend. Dit heeft te maken met 

verschillende factoren gaande van de loonkost en de kosten van infrastructuur in het 

betrokken land, maar ook de kostenstructuur (zijn de vaste kosten ook geïncludeerd, zit 

aflevering van de greffe inbegrepen enz.), de profit- of not-for profit context van de instelling 

voor MLM en de organisatie van de gezondheidszorg in het geheel. In sommige landen 

bepaalt de instelling voor MLM de prijs van het MLM. In andere landen, zoals België is het de 

overheid die de prijs vastlegt.  

Als we prijzen willen vergelijken doen we dit best met landen met een vergelijkbaar 

gezondheidssysteem en met een vergelijkbare economische context, en dus met de ons 

omringende landen. Als we die vergelijking maken blijkt dat de vastgelegde prijs voor de 

meeste weefsels vergelijkbaar is met deze in de ons omliggende landen, maar eerder nog iets 

lager ligt.  
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In het document “Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in 

the EU” wordt aan de hand van een voorbeeld van een aantal corneabanken aangegeven dat 

de prijs van de cornea kleiner wordt naarmate de bank meer cornea’s aflevert. 

Het lijkt logisch dat een grotere omzet resulteert in een meer kosten-efficiënte structuur omdat 

een aantal van de vaste kosten: bv. kost inzake infrastructuur of kost van een 

kwaliteitscoördinator dan over een groter aantal greffes kan verdeeld worden. 

Een dergelijke redenering geldt ook voor multi-tissue banken, waar ook een deel van de 

kosten gemeenschappelijk zijn en bijgevolg over een groter aantal afgeleverde greffes kunnen 

verdeeld worden. 

 

Voor wat betreft de HSC is de financiering anders geregeld. Het voornaamste verschil zit in 

de vermenging van de RIZIV terugbetalingstarieven voor de activiteiten die gebeuren binnen 

de banken voor MLM enerzijds en de transplantatie anderzijds.  

 

Gezien er nood is aan grote aantallen navelstrengbloed om de nodige matching mogelijk te 

maken is het logischer om een financiering te voorzien voor de donatie, testing, bewerking en 

opslag van het MLM, en niet alleen voor de aflevering en toediening ervan. Als er enkel een 

vergoeding voorzien wordt voor de afgeleverde materialen, wordt de financiële leefbaarheid 

van deze instellingen bijzonder moeilijk (cfr. eveneens Economic landscapes of human tissues 

and cells for clinical application in the EU). 

Mede daarom waren er alternatieve, meer forfaitaire betalingsvormen via andere 

financieringskanalen (bv. Kankerplan). Als er op termijn naar een ander financieringsmodel 

gezocht wordt, dient men met bovenstaande bedenkingen rekening te houden.  

 
Ook voor het MLM in het kader van de reproductieve geneeskunde is er een andere manier 

van financieren die zich daarenboven niet echt leent tot analyses betreffende banking 

activiteiten. Meer bepaald wordt het bewaren van het MLM niet apart gefinancierd. 

 

Alle instellingen voor MLM moeten jaarlijks hun financiële gegevens overmaken aan het 

FAGG. Dit moet gebeuren volgens de kostensoorten die gehanteerd worden in de 

ziekenhuisrekeningen. 

Het is echter niet duidelijk wat de financiële toestand is van de banken/ instellingen voor MLM. 

De gegevens worden opgemaakt per erkende bank.  

In de multi-tissue banken zal een relatief overschot voor een bepaalde bank het deficit van 

een andere bank binnen dezelfde zorginstelling helpen dragen.  

Bovendien worden de eventuele deficits van een bank gedragen door de overkoepelende 

dienst of door het ziekenhuis in kwestie.  

Investeringskosten (bv. inzake het bouwen van een clean room) daarentegen zullen niet altijd 

tot uiting komen in de klassieke ziekenhuisrekeningen. 

Meer informatie over de financiële toestand van de instellingen voor MLM zou nuttig zijn om 

een beter beeld te hebben over de financiële gezondheid van de banken.  

Het zou ook toelaten om te bevestigen of een concentratie van activiteiten (grotere bank van 

1 bepaald type MLM, of een concentratie van meerdere types banken binnen 1 multi-

tissuebank) bijdraagt tot kosten-efficiëntie.  
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Samenvattend stelt de HGR dat er in België voor een aantal types MLM prijzen 

vastgelegd werden door de overheid, maar dat deze prijzen niet regelmatig herzien 

worden. Deze prijzen zijn laag-gemiddeld als we ze vergelijken met deze van 

vergelijkbare weefsels en cellen in de ons omliggende landen. 

Er zijn argumenten dat concentratie van activiteiten in grotere banken of multi-

tissuebanken kan bijdragen tot kosten-efficiëntie. 

Het in detail bestuderen van de financiële gegevens die jaarlijks door de instellingen 

voor MLM aangeleverd worden, zou veel nuttige informatie kunnen aanleveren. 

 

 
 

2 Uitdagingen voor de toekomst: de TO BE situatie 

Uit de cijfergegevens in deel 1 van de uitwerking blijkt dat er voor een aantal items ruimte voor 

verbetering bestaat. 

 

Om adequate verbetermaatregelen te kunnen formuleren lijkt het wenselijk om aan te geven 

welke deelaspecten moeten nagestreefd worden in een ideale MLM keten. 

 

Idealiter beschikt men ten allen tijde over voldoende MLM dat veilig, kwalitatief en innovatief 

is, en bovendien betaalbaar blijft. 

 

2.1 Voldoende MLM zelfvoorzienend  

Er zijn in België nog steeds een aantal types MLM met relatieve tekorten, en bijgevolg 

wachtlijsten. In het recente rapport van de EUCcommissie i.v.m. de implementatie van de 

Europese richtlijn, melden 17 lidstaten dat er regelmatig tekorten zijn op nationaal vlak inzake 

bepaalde types weefsels vooral inzake beenmerg en HSC, en inzake cornea’s, bloedvaten en 

bepaalde types musculoskeletale greffes (EU 223, 2016). Als belangrijkste redenen hiervoor 

citeert het document een tekort aan donoren (dat op zijn beurt op heel wat oorzaken kan 

berusten), gevolgd door onvoldoende prelevatiecapaciteit en technische redenen (bv. het niet 

vinden van een compatibele match voor patiënten die een HPC transplantatie nodig hebben). 

Verder geeft het rapport aan dat er in heel wat landen nog kan gewerkt worden aan de 

promotie van de zelfvoorziening inzake MLM en aan de registratie van het beschikbare MLM15 

(EU 223, 2016; Gain et al., 2016). 

Voor België zijn er nog wachtlijsten voor cornea’s zoals in veel andere EU landen (bv. 

Duitsland, Scandinavië). Voor sommige greffen van het locomotorisch stelsel (bv. menisci) 

worden er specifieke eisen inzake afmetingen gesteld, waardoor een wachtlijst ontstaat. Uit 

de gegevens van het RIZIV (bijlage 19) blijkt dat in beperkte mate cornea’s en bepaalde 

greffen van het locomotorisch stelsel afkomstig zijn van andere landen, evenals huid. De 

hoeveelheid ingevoerde huid is variabel en sterk afhankelijk van gebeurlijke majeure 

catastrofen (bv. Gellingen). 

 

Om de tekorten op te vangen en over voldoende MLM te beschikken kan men het aantal 

donoren proberen te optimaliseren  

Het is belangrijk om hier een onderscheid te maken tussen de types donoren. 

                                                
15 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
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De replacement tissues worden in de regel gepreleveerd bij overleden donoren. 

Zoals hoger gesteld zijn er potentiële donoren die nooit donor worden, ook geen orgaandonor. 

Maar er zijn vooral ook orgaandonoren waarbij er geen weefsels gepreleveerd worden. In een 

aantal gevallen is dit omwille van de striktere contra-indicaties voor weefseldonatie. In andere 

gevallen is er een specifieke weigering voor weefseldonatie. Uit de cijfergegevens van deel 1 

leren we dat het aantal orgaandonoren per miljoen inwoners in België weliswaar reeds relatief 

hoog ligt, maar dat niet alle orgaandonoren ook weefseldonor worden, ook als er geen 

medische contra-indicaties zijn. De opting-out regelgeving geldt ook voor de prelevatie van 

weefsels en cellen (MLM) (wet van 2008). Om de prelevatie van MLM te optimaliseren is er 

nood aan bewustmaking van het brede publiek inzake het belang van MLM. Campagnes om 

het therapeutisch belang van weefsels en cellen aan te tonen hebben bv. in Spanje geleid tot 

een hoger aanbod aan weefsels. Bij eventuele campagnes rond donatie van MLM is het 

belangrijk om aandacht te besteden aan het verschil tussen organen enerzijds en MLM 

anderzijds. Bij orgaandonatie is er een eerder kort en zeer duidelijk en transparant traject, wat 

het voor de burger meer toegankelijk maakt. In het geval van weefseldonatie gebeuren er 

vaker heel wat bewerkings- en bewaringsstappen, waardoor het traject langer en minder 

makkelijk volgbaar wordt. Dit wordt nog meer uitgesproken als het weefsel of de cellen 

grondstof worden voor de aanmaak van therapeutische medische producten. Ook de 

uiteindelijke allocatie en distributie van MLM is minder strikt en minder transparant dan bij 

organen. Gebrek aan informatie en transparantie hieromtrent kan afbraak doen aan de 

donatiebereidheid van de burgers inzake MLM. Het is dan ook belangrijk om deze aspecten 

beter toe te lichten aan het brede publiek.  

 

Het GIFT-project dat geleid heeft tot een optimalisatie van de melding van orgaandonoren zou 

mits meer klemtoon op de weefseldonatie, mogelijk ook kunnen bijdragen tot de melding van 

potentiële weefseldonoren. 

 

Omdat niet alle procurement teams alle types weefsels en cellen verwerken, is het belangrijk 

dat de instellingen voor MLM zich onderling logistiek organiseren, de nodige afspraken maken 

en samenwerkingscontracten opstellen zodat ook andere types weefsel gepreleveerd en 

verwerkt kunnen worden. 

 

Theoretisch kan men tekorten ook opvangen door interacties met instellingen voor MLM in 

andere landen, al dan niet binnen Europa. Literatuurgegevens en rapporten leren dat MLM 

meestal in het land van prelevatie verbruikt wordt. De internationalisering van MLM en zeker 

invoer en uitvoer neemt weliswaar toe, maar blijft alles samen eerder beperkt. De cijfers zijn 

wel soms moeilijk te interpreteren omdat er niet altijd een duidelijk onderscheid is tussen 

invoer en uitvoer enerzijds (buiten de EU) en transfer tussen lidstaten binnen de EU, 

anderzijds. Bovendien zijn er ook breder in de EU tekorten voor bepaalde types weefsels, 

zodat levering van weefsels uit andere lidstaten ook niet altijd een oplossing vormt. Nochtans 

lijkt het wenselijk om bij de vraag naar voldoende beschikbaarheid van MLM niet louter te 

kijken naar het evenwicht tussen vraag en aanbod binnen de eigen landsgrenzen maar ook 

naar samenwerking over de landsgrenzen heen, en in eerste instantie binnen Europa.  
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In dat kader ziet de Europese Commissie een voorbeeld in de internationale uitwisseling van 

organen via Eurotransplant en de goed georganiseerde registersystemen inzake HPC en 

navelstrengbloed16 (EU 223, 2016, GR, 2014; Schulz Baldes et al., 2007; Vertanous et al., 

2016). 

 

De beschikbaarheid van hematopoiëtische stamcellen is immers een heel ander verhaal. 

Gezien de benodigde specificiteit is internationale samenwerking hier essentieel. 

 

Voor innovatieve therapieën vertrekt men vaker van autoloog materiaal of van MSC. Het 

gaat hier om een volledig ander type donatie. 

Voor de autologe donatie met het oog op de productie van ATMP heeft de Belgische wetgever 

een apart type instelling voor MLM gecreëerd, nl. de productie-instelling. In dat kader is er 

geen probleem van tekorten aan donoren, gezien het autologe karakter. 

 

De donatie van weefsels en cellen voor de bereiding van ATMPs is in België nog beperkt, 

maar er is een toenemende vraag. In België kunnen banken voor MLM allogene MSC 

preleveren en deze zelf verwerken of ter beschikking stellen aan intermediaire structuren of 

farmaceutische firma’s voor de verdere verwerking. Momenteel zijn de behoeften aan dergelijk 

startmateriaal nog niet duidelijk. Om aan deze behoeften te voldoen is het nuttig dat de 

betrokken farmaceutische firma’s afspraken maken met de bestaande banken voor MLM. 

In Nederland stelt men dat er nood is aan effectieve regulering en toezicht inzake het 

verkrijgen van MLM voor de ontwikkeling en (toekomstige) toepassing van ATMP’s. Met name 

stellen zij als punten van aandacht: betere regeling van het zeggenschap over MLM 

(informatie en toestemming), aandacht voor kwaliteit en veiligheid, en betere kanalisatie 

(transparantie bij verkrijging, toezicht op weefselinstellingen) (GR, 2014).  

Ook in het recente rapport van de EU Commissie wordt dit aspect aangehaald. In het kader 

van de tekorten aan bepaalde types MLM, stelt het rapport dat er misschien een taak 

weggelegd is voor de EU om de lidstaten te ondersteunen om op nationaal vlak 

zelfvoorzienend te zijn, maar anderzijds dat er dan wel nood zou zijn aan een grondige 

analyse van de precieze impact van dergelijke initiatieven op de cross-border uitwisselingen 

en op de beschikbaarheid van startmateriaal voor de productie van ATMP’s17 (EU 223, 2016). 

 

2.2 Veilig MLM  

De Europese richtlijnen hadden o.a. tot doel om standaarden voorop te stellen inzake 

veiligheid. De richtlijn stelt dat er nood is aan vrijwillige en onbetaalde donatie, aan een 

adequate donorselectie, gebaseerd op anamnestische gegevens, informatie uit het medisch 

dossier, informatie van de behandelende arts en/of de huisarts, en adequate tests. Ook bij de 

verdere verwerking en bewaring moet de nodige aandacht besteed worden aan de veiligheid, 

door kruiscontaminatie en contaminatie tijdens de bewerking te vermijden. Ook de materialen 

en reagentia die gebruikt worden voor de verwerking en de bewaring van het MLM dienen aan 

de nodige veiligheidsvereisten te voldoen (EC 352, 2011; EU richtlijnen, Belgische Wet en 

KB’s; Delmonico et al., 2015). 

 

                                                
16 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
17 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
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Zelfs als het aantal rapid alerts door onderrapportering geen exact beeld geeft van het reëel 
aantal incidenten, kunnen we er toch van uitgaan dat het MLM dat in België en breder in de 
EU gedistribueerd wordt relatief veilig is (zie website FAGG – omzendbrieven) 
 
Een aantal elementen die bijdragen tot de veiligheid moeten blijvend de nodige aandacht 
krijgen. 
 
In het recente rapport van de Europese Commissie over de implementatie van de richtlijnen 

wordt uitgebreid ingegaan op het belang van vrijwillige en onbetaalde donatie, o.a. omdat dit 

bijdraagt tot de veiligheid van de donatie. In de meeste Europese lidstaten wordt dit goed 

opgevolgd, alhoewel er wel van land tot land verschillende invulling is inzake de 

onkostenvergoeding die in bepaalde contexten toch gegeven wordt18 (EU 223, 2016). 

 

Voor een adequate donorselectie is het noodzakelijk om zo veel mogelijk informatie i.v.m. de 

donor te verzamelen. Het is aangewezen dat de banken voor MLM zich zo organiseren dat ze 

zo veel mogelijk informatie verwerven. Een goed gestructureerd gecentraliseerd medisch 

dossier zou hier een belangrijke meerwaarde bieden. 

Het is ook essentieel dat er adequate samenwerking is tussen de orgaanprelevatiecentra en 

de banken voor MLM, alsook tussen banken voor MLM onderling, zodat alle relevante 

informatie over de donor bij alle betrokkenen bekend is. Dit geldt ook voor informatie die in 

een 2de tijd, zelfs na de implantatie, ter beschikking komt. Het is belangrijk dat dit vastgelegd 

wordt in samenwerkingsovereenkomsten. Overkoepelende organisaties zoals Eurotransplant 

kunnen hier ook een belangrijke rol spelen. De HGR werkt aan een advies om de interactie 

tussen orgaandonatiecentra en instellingen voor MLM te optimaliseren. 

 

2.3 Kwalitatief MLM  

De Europese richtlijnen hadden ook tot doel om standaarden voorop te stellen inzake de 

kwaliteit van MLM.  

Om dit te bereiken bestaan er uitgebreide vereisten inzake kwaliteit- en veiligheid, alsook de 

verplichting van een kwaliteitsmanagementsysteem en is er ook voorzien in inspecties door 

de competente autoriteit en erkenning van de instellingen. 

 

De huidige manier van inspectie in België waarbij er per erkende bank een inspectie gebeurt 

is niet zeer efficiënt, zeker niet in de multi-tissue banken. Een concentratie van de banken (cfr. 

hoger) zou moeten leiden tot op zijn minst een reductie van de nood aan het aantal inspecties, 

wat zeker efficiënter zou zijn en kostenbesparend werken. Bovendien zou het aantal 

voorlopige erkenningen gereduceerd kunnen worden. 

Het lijkt nuttig om de positieve aspecten van inspecties in andere landen of van andere 

organisaties (bv. JACIE/FACT-NetCord) mee te nemen bij de herziening van het 

inspectiegebeuren. 

 

De kwaliteit van het MLM heeft als uiteindelijk doel dat de patiënten bij wie het MLM ingeplant 

wordt, een adequate vervanging krijgen van hun weefsel of cellen die deficiënt of beschadigd 

waren. 

 

                                                
18 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
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Zeker bij de replacement tissues zijn er momenteel geen universele kwaliteitsindicatoren die 

de outcome van de greffes evalueren. Er is momenteel wel een korte termijn rapportering 

vanwege implanterende artsen, maar er gebeurt geen systematische lange termijnfollow-up. 

Uit een aantal specifieke initiatieven waarbij er lange termijnfollow-up gebeurt, blijkt in de regel 

dat de outcome behoorlijk is en/of vergelijkbaar met analoge studies in andere (buitenlandse) 

centra. 

Dit blijkt uit verschillende publicaties in wetenschappelijke tijdschriften in de voorbije jaren. 

(Diaz Rodriguez et al., 2016, Conte et al., 1999; Flameng et al., 2015; Meyns et al., 2012; 

Solari et al., 2016).  

 

2.4  MLM dat leidt tot innovatieve producten 

Continue kritische evaluatie van de huidige werking van de instellingen voor MLM en van het 

MLM dat ze afleveren, leidt tot mogelijke verbeterpunten. Voortgaand hierop gebeurt er ook 

in België aan de universiteiten en in de onderzoekslabo’s van spin-offs en farmaceutische 

bedrijven hoogstaand onderzoek naar de bereiding van ATMP’s. 

Dit resulteerde in het verleden bv. in de erkenning door het European Medecines Agency en 

het op de markt brengen van Chondrocelect door Tigenix19.  

Tegenwoordig worden bijvoorbeeld humane hartkleppen gedecellulariseerd om een betere 

behandeling te voorzien voor de jongste categorie van de hart patiënten (leeftijd 0-5 jaar), 

aangezien de “conventionele” kleppen relatief snel degraderen in die patiënten (Meyns et al., 

2010; Sarikouch et al., 2016). 

 

Voor de hoogtechnologische verwerking en zeker bij de latere productie op grotere schaal is 

er een minimale schaalgrootte nodig voor een efficiënte bedrijfsvoering, zowel bij de banken 

voor MLM, als bij de productieinstellingen en de farmaceutische firma’s. De succesvolle 

medicinale producten die op basis van MLM vervaardigd zijn in academische settings, worden 

dan in een 2de tijd eventueel op de markt gebracht door commerciële bedrijven. Omwille van 

het belang van die schaalgrootte zien we vaker ook dat het hier gaat om internationale 

bedrijven, zodat interactie over de landsgrenzen heen nodig is (Lenk et al., 2012; Maciulaitis 

et al., 2012; Regnstrom et al., 2010). 

 

De technologische innovatie heeft ook wel implicaties inzake veiligheid- en kwaliteitsgaranties. 

Steeds vaker gebeurt het dat het MLM niet in dezelfde vorm bij de ontvanger wordt 

geïmplanteerd, maar dat het aanzienlijke bewerkingen heeft ondergaan. Soms heeft het 

geïmplanteerde materiaal ook niet meer dezelfde functie als in de donor, maar ondergaat het 

manipulaties met het oog op een specifiek therapeutisch doel. Verder gebeurt het dat het MLM 

gecombineerd wordt met kunststoffen. Dit zou kunnen leiden tot de vraag wie uiteindelijk 

verantwoordelijk, en bij eventuele problemen aansprakelijk is voor de veiligheid van het MLM, 

zeker als meerdere types instellingen voor MLM betrokken zijn..  

Het is sowieso essentieel dat de afspraken tussen de banken voor MLM en andere instellingen 

in contractvorm genoteerd staan, om op die manier over de nodige garanties te beschikken.  

 

 

 

                                                
19http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000878/human_med_000698.jsp&mid=W
C0b01ac058001d124 
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Deze evolutie vormt een uitdaging voor de instellingen voor MLM, maar ook voor de nationale 

bevoegde overheden, ook op internationaal vlak, gezien processen van verwerking en 

productie vaker plaats vinden op een internationaal niveau, waarbij het niet uitzonderlijk is dat 

oorspronkelijk MLM, maar ook half afgewerkte producten en eindproducten over de 

landsgrenzen heen worden uitgewisseld voor verdere verwerking of voor implantatie in een 

ander land (CE, 2011). 

 

2.5 Betaalbaar MLM  

Toepassing van MLM is slechts in een aantal specifieke gevallen (bv. huidtransplantatie bij 

zwaarverbranden) levensreddend. Anderzijds kan het gebruik van MLM wel in belangrijke 

mate bijdragen tot de kwaliteit van leven van patiënten. Typische voorbeelden zijn het 

terugkrijgen van de visus na corneatransplantatie, de verbetering van hartfunctie en/of het 

vermijden van hartfalen (Conte et al, 1999), het behoud van een lidmaat door gebruik van 

donorbloedvaten, het behoud van de functie van een lidmaat na oncologische heelkunde, 

naderhand reconstructie en de preservatie van de fertiliteit na een steriliserende behandeling.  

 

Daarom is het belangrijk dat deze vormen van therapie met MLM toegankelijk blijven voor 

iedereen.  

In de huidige context van besparingen binnen de gezondheidszorg, is de blijvende 

beschikbaarheid van (dure) kwalitatieve en innovatieve behandelingen met MLM niet evident.  

 

Het is essentieel dat de verkrijging van MLM, net zoals de verkrijging van organen, zonder 

winstoogmerk blijft, en dat de eventuele vergoedingen voor onkosten of inkomensderving 

gelimiteerd blijven. 

 

Een optimale organisatie van het prelevatiegebeuren, waarbij eventuele orgaandonatie en 

prelevatie van weefsels en cellen, zo nodig met meerdere teams, optimaal bij elkaar 

aansluiten, kan kostenreducerend werken. Zo is het essentieel dat de verschillende betrokken 

instellingen voor MLM en het transplantatiecentrum in samenwerkingsakkoorden vastleggen 

dat ze slechts één keer serologie en NAT resultaten bepalen. Er zou ook kunnen voorzien 

worden in een vast bedrag om de kosten te dekken voor het gebruik van een operatiezaal 

voor het prelevatiegebeuren in het bijzonder in andere ziekenhuizen. 

 

Voor de verdere verwerking en de bewaring van het MLM zijn er argumenten dat 

schaalvergroting kostenreducerend kan werken (ref.: Economic landscapes of human tissues 

and cells for clinical application in the EU). 

In Nederland, waar de instellingen voor MLM in de regel al groter zijn dan in België, stelt men 

dat de banken voor MLM relatief hoge vaste kosten hebben die nog toenemen door de 

strengere kwaliteits- en veiligheidsvereisten, en een relatief te kleine omvang en omzet 

hebben, wat resulteert in “dis-economics of scale”, wat op zijn beurt een efficiënte 

bedrijfsvoering in de weg staat en resulteert in een hogere productieprijs dan nodig en 

wenselijk is (GR, 2014). Anderzijds heeft de monopolypositie van banken voor een bepaald 

type weefsel ook reeds geleid tot het niet beschikbaar zijn van bepaalde types MLM. 

In de bloedbankwereld in de VS heeft men opgemerkt dat verregaande centralisatie schadelijk 

kan zijn vanuit economisch/maatschappelijk perspectief. Sterke concentratie bevoordeelt 

monopolypraktijken die kunnen leiden tot inefficiënte resultaten vanuit een breder 

maatschappelijk perspectief.  
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De kostprijs van de weefsels, die door grote (internationale) weefselinstellingen geproduceerd 

worden zijn trouwens veel hoger dan deze van de weefsels die in ons land afgeleverd worden. 

Daarenboven bleek in de VS ook dat grote banken inderdaad focussen op efficiëntie en 

rentabiliteit (soms ook winst) en niet noodzakelijk in dezelfde mate op kwaliteit en veiligheid 

en bijgevolg vaak andere prioriteiten hebben dan te voorzien in voldoende levensreddende of 

levenskwaliteit bevorderende weefsels voor transplantatie. 

Een alternatieve en eenvoudige mogelijkheid om aan schaalvergroting te doen, bestaat erin 

om de verschillende banken binnen eenzelfde zorginstelling zowel administratief, logistiek als 

operationeel te (re-)organiseren als één geïntegreerde structuur met een gemeenschappelijk 

kwaliteitsbeheersysteem. Dit zou op zich ook al aanzienlijk kostenreducerend zijn en 

bovendien leiden tot een betere kwaliteitscontrole van het MLM. 

 

Een up to date overzicht van de prelevatie, de distributie van MLM in België en de invoer of 

transfer van MLM uit andere EU landen, op basis van de jaargegevens die aan het FAGG 

bezorgd worden, zou een beter beeld geven van de actuele situatie en toelaten om vraag en 

aanbod beter op elkaar af te stemmen, om meer zelfvoorzienend te zijn en om aldus de invoer 

of transfer uit een ander land van (duurder) MLM te vermijden (Vertanous et al.,2016). 

 

3 Aanbevelingen ter optimalisatie van de MLM-flow 

Op de vragen die door mevrouw de Minister van Maggie De Block aan de HGR werden 

gesteld, wordt het volgend samenvattend antwoord geformuleerd: 

 

• Om de antwoorden te onderbouwen heeft de HGR gebruik gemaakt van cijfers en 

gegevens bekomen vanuit verschillende bronnen.  

Spijts het gemeenschappelijk ethisch-legaal kader op Europees vlak wordt er 

vastgesteld dat de vertaling hiervan binnen de verschillende Europese landen zeer 

verschillend is, wat de vergelijking sterk bemoeilijkt. Bij het interpreteren van gegevens 

moet steeds geanalyseerd worden wat de insteek en de randvoorwaarden waren bij 

het genereren van deze gegevens.  

 

• Betreffende de Belgische gegevens en data, hebben wij in eerste instantie beroep 

gedaan op de informatie die publiek toegankelijk is, bijvoorbeeld op de website van 

het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG20). 

Gezien deze website geen recente gegevens bevatte, werd aan het FAGG gevraagd 

om bijkomende informatie te verschaffen, gezien deze beschikbaar moest zijn uit de 

jaarlijkse rapporteringen van alle erkende instellingen (Koninklijk besluit (KB) van 28 

september 2009 – KB tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de 

banken voor MLM, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten 

voldoen om te worden erkend en omzendbrieven 552 en 553 met bijlagen)  

 

Noot: De bedenkingen die hier geformuleerd worden hebben betrekking op de banken voor 

menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal, 

waarbij het menselijk lichaamsmateriaal bestemd is voor toepassing op de mens, inbegrepen 

voor verwerking tot geneesmiddelen. Het gaat hier bijgevolg niet over MLM bestemd voor 

wetenschappelijk onderzoek.  

                                                
20 http://www.fagg-afmps.be/nl 
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Anderzijds maken de instellingen voor het reproductief MLM deel uit van dit advies. Deze 

laatste sector heeft weliswaar nog bijkomende registraties en rapporteringen, o.a. inzake de 

klinische toepassing.  

 

 

1. Aanbevelingen inzake de wenselijkheid tot concentratie van de activiteiten: 

De banken voor MLM in België zijn historisch ontstaan, in de eerste plaats omwille van lokale 

noden, in hoofdzaak op basis van individuele, occasioneel institutionele, initiatieven in een 

stad of een regio. Het landschap werd dan ook in hoofdzaak hierdoor bepaald en minder op 

basis van bredere noden, behoeften, efficiëntie en doeltreffendheid, zeker niet vanuit 

nationaal standpunt.  

De vragen die door de minister gesteld worden, polsen o.a. hiernaar.  

 

• CONCENTRATIE VAN BANKEN: Tijdens de voorbije jaren is er in België een 

“concentratie” beweging geweest binnen de ziekenhuizen. Verschillende “erkenningen” 

werken samen. Ten gevolge van de toenemende complexiteit (wetgeving, technisch 

expertise, infrastructuur, enz.) met desbetreffende financiële implicaties (dure uitrusting 

en dure kwaliteitsmanagement initiatieven), hebben een aantal ziekenhuizen ervoor 

gekozen om de activiteiten inzake MLM te concentreren met sharing van 

kwaliteitssystemen/verantwoordelijkheid, van beheer, van infrastructuur – (clean rooms 

voor meerdere gebruikers e.d. meer). Deze beweging is ten goede gekomen aan kwaliteit, 

veiligheid en betaalbaarheid. Het lijkt dan ook wenselijk om deze tendens te veralgemenen 

en ernaar te streven om de banken voor MLM binnen één ziekenhuisstructuur meer en 

meer als één operationele entiteit te verankeren. Er dient wel een overgangsperiode 

voorzien te worden zodat de banken in de ziekenhuizen zich hieraan kunnen conformeren.  

 

• AANTAL ERKENNINGEN per ziekenhuis: Consequent met de vorige aanbeveling, lijkt 

het logisch om dan ook het aantal erkende banken voor MLM per ziekenhuis te reduceren 

door niet langer een aparte erkenning als bank voor MLM te voorzien voor elk type MLM, 

maar wel een erkenning voor een bank voor verschillende weefsels/cellen (multi-tissue 

banken). Daarnaast moet logischerwijze de vraag gesteld worden of “solitaire” erkende 

banken voor MLM met een beperkte activiteit apart moeten blijven bestaan. Er zijn 

weliswaar geen harde gegevens over minimale activiteitdrempels, maar wellicht is het 

logischer dat dergelijke kleinere entiteiten een samenwerkingsakkoord aangaan met een 

andere instelling om aldus kritische massa te bereiken. 

 

• AANTAL ERKENDE BANKEN in België: Hier moet men een onderscheid maken op basis 

van de betrokken handelingen (wet 19-12-2008: handeling: elke activiteit met betrekking 

tot het verkrijgen, testen, bewerken, preserveren, bewaren of distribueren, met inbegrip 

van de invoer en de uitvoer, van MLM). Bij een eventuele reductie van het aantal erkende 

banken voor MLM in België moet men erover waken dat er geen belemmering komt op de 

activiteiten met betrekking tot het verkrijgen. Dit zou immers een vermindering van het 

aanbod aan MLM veroorzaken. Het aantal centra voor orgaantransplantatie in België is 

wettelijk vastgelegd. De toegang tot MLM afkomstig van multi-orgaandonoren gebeurt 

momenteel via de orgaantransplantatiecentra en moet ook in de toekomst dezelfde lijn 

volgen en anders het onderwerp vormen van samenwerkingsovereenkomsten.  
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Door het creëren van samenwerkingsakkoorden kan men de MLM prelevaties bij 

overleden donoren optimaliseren, zowel naar kwaliteit maar ook naar kwantiteit 

(maximalisatie MLM/donor). Ontbrekende expertise of erkenningen moeten 

gecompenseerd worden door samenwerkingsovereenkomsten.  

 

• ERKENNINGEN voor alle HANDELINGEN: Zoals hoger vermeld lijkt het nuttig om de 

erkenning van banken voor MLM te herzien. Het lijkt enerzijds nuttig om de erkenningen 

binnen één ziekenhuisstructuur te centraliseren. Anderzijds kan de vraag gesteld worden 

of erkenningen betrekking moeten hebben op alle “handelingen” zoals bv invoer en 

uitvoer.  

 
 

2. Aanbevelingen i.v.m. de wenselijkheid van een nationaal register om de 
beschikbaarheid van MLM, ook met het oog op aanmaak van ATMP voor 
allogeen gebruik, te optimaliseren. 

 

• OVERKOEPELENDE STRUCTUUR / REGISTER: Er is geen nood aan een bijkomende 

overkoepelende structuur, zoals deze in een aantal landen bestaat. Een dergelijke 

bijkomende overkoepelende structuur zou de huidige werking mogelijks kunnen 

verzwaren en vertragen (GR, 2014). Anderzijds is het tijdens het voorbereidend werk 

opgevallen hoe weinig data beschikbaar zijn over België. De visibiliteit van de instellingen 

voor MLM en vooral van hun activiteiten is onvoldoende, waardoor er een perceptie van 

onvoldoende transparantie bestaat. Om hieraan tegemoet te komen zou men een 

nationaal register kunnen opstarten – eventueel gehuisvest bij healthdata21 - waarbij 

gegevens zoals deze in het activiteiten-jaarverslag voor de instellingen voor MLM 

(gewezen medisch jaarverslag) gecentraliseerd en gepubliceerd worden. Het lijkt nuttig 

om naast de gegevens rond donatie (bv. aantal effectieve donors per type, geslacht en 

leeftijdscategorie; gegevens met betrekking tot het MLM, al dan niet gekoppeld aan 

gegevens i.v.m. orgaandonatie), eventueel ook nog bijkomende data (zoals 

beschikbaarheid van MLM) op te nemen. Dit mag wel geen aanleiding geven tot 

ontdubbeling van rapportering of voor nodeloos zware extra administratieve belasting 

(“only once”). Bovendien moet er sprake zijn van geanonimiseerde of op zijn minst, 

gecodeerde gegevens. Zoals bij andere toepassingen zou men ervoor kunnen opteren 

voor een repertorium dat een gesecuriseerde toegang waarborgt, maar waarbij de 

basisgegevens in de verschillende instellingen voor MLM blijven. Verder overleg is nodig 

om een optimale gegevensverzameling te definiëren. De HGR is desgewenst bereid om 

input hiervoor te geven.  

 

• FAGG – data registratie: Het is evident dat de gecentraliseerde gegevens, bv. onder de 

vorm van een repertorium, in eerste instantie aan het FAGG ter beschikking gesteld 

worden (naar analogie met het huidige activiteiten-jaarverslag voor de instellingen voor 

MLM met de controle der getallen), maar de HGR zou aandringen op een overleg met de 

betrokken partijen om de publicatie van de data te optimaliseren zodat zij meer up to date 

en ruimer beschikbaar zou zijn.  

 

 

                                                
21 http://www.healthdata.be/nl/ 
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3. Aanbevelingen ter optimalisatie van de modaliteiten van inspectie 

• FAGG - modaliteiten van inspectie: De hoger vermelde suggesties i.v.m. het aantal en 

de aard van de erkenningen zal het aantal inspecties reduceren. Inzake de methodologie 

van de inspecties, stelt de HGR voor om te werken naar analogie met de JACIE22 

inspecties (inspecteurs die zich focussen op de wettelijke aspecten en vergezeld van 

personen uit het werkveld die zich focussen op de inhoudelijke en technische aspecten 

(weliswaar met de nodige aandacht voor evt. belangenvermenging, met voorafgaandelijk 

administratieve voorbereiding en in functie van de verschillende handelingen waarvoor 

erkenning gevraagd wordt). Deze manier van werken is al door de Europese Commissie 

aanbevolen (CE, 2010). Experten uit andere landen is ook een mogelijkheid, maar er moet 

voldoende rekening gehouden worden met het specifieke Belgische kader. 

Inspecties zouden ook georganiseerd kunnen worden op basis van risico-inschatting 

(Europese Guidelines rond inspecties)? 

 

• Inspectie checklist: Het zou ook wenselijk zijn om een centrale “inspectie checklist” 

voorhanden te hebben die zowel door de verantwoordelijken van de te inspecteren banken 

als door de inspecteurs zou kunnen worden gebruikt23. We kunnen zich baseren op de 

aanbevelingen van de Europese Commissie (EG, 2010)  

 

• Permanente erkenning i.p.v. om de 4 jaar aanvragen en toekennen van erkenning: 

Momenteel moet elke 4 jaar de verlenging van de erkenning aangevraagd worden en kan 

de erkenning slechts toegekend worden indien er een inspectie uitgevoerd werd in de loop 

van de vorige 12 maanden. Omdat de inspecties niet steeds tijdig kunnen doorgaan wordt 

er nu “een voorlopige erkenning tot de beslissing omtrent de definitieve erkenning” 

toegekend Dit geeft de indruk dat er een probleem is met de betrokken banken voor MLM, 

terwijl het enkel een praktisch administratief probleem betreft waar de bank voor MLM 

geen enkele impact op heeft. Zeker in de context van samenwerking met buitenlandse 

instellingen of met farmaceutische firma’s voor de levering van cellen/weefsels voor de 

bereiding van ATMP’s geeft dit een eigenaardige indruk.  

 
De beste oplossing zou er uit bestaan om de erkenningen die na een initiële inspectie aan 

de instellingen voor MLM toegekend worden, een permanent karakter te geven, 

vergelijkbaar met de erkenningen die toegekend worden aan farmaceutische firma’s. Als 

er problemen zijn of als er bij een inspectie blijkt dat er tekortkomingen zijn kan de 

erkenning tijdelijk/definitief geschorst/ ingetrokken worden. Dergelijke werkwijze zou ook 

een gunstig effect hebben op de werklast (geen strikte timing i.v.m. de hernieuwing van 

erkenningen zoals nu het geval is) voor het FAGG en op de planning van de inspecties 

(op eender welk ogenblik) door het FAGG. Dit zou ook een gunstig effect hebben op de 

regelmaat van de inspecties.  

Het FAGG zou bovendien door het wegvallen van de verlengingen van de erkenningen 

een belangrijke administratieve vereenvoudiging kunnen doorvoeren.  

 
  

                                                
22 www.jacie.org  
JACIE: Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 
ISCT: International Society for Cellular Therapy 

EBMT : European Society for Blood and Marrow Transplantation  
23 Inspectie voor de Gezondheidszorg – Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport – http://www.igz.nl/inspectierapport)23 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking. 

 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door HILDE BEELE en het 
wetenschappelijk secretariaat door BALTES Muriel. 
 
BAUDOUX Etienne Geneeskunde, celtherapie ULG 

BEELE Hilde Geneeskunde, dermatologie UZ Gent 

DELFORGE Alain Geneeskunde, celtherapie ULB 

DEVREKER Fabienne Gynaecologie, 
Voortplantingsgeneeskunde 

ULB-UVC Erasmus 

DUFRANE Denis Weefsels-en celtherapie 
 

Grand Hôpital de 
Charleroi (GHdC) 

ECTORS Nadine Geneeskunde, pathologische 
anatomie 

KULeuven 

GARRAUX Gaëtan Neurologie ULG 

GUNS Johan Medisch-sociale wetenschappen UZ Brussel 

JASHARI Ramadan Hartchirurgie, bewaring van 
cardiovasculair weefsel 

Cliniques St Jean 

KLYKENS Johan Ingenieur biochemie, QA/QC UZ Leuven 

MUYLLE Ludo Bloed, weefsels en cellen UZA, UA; FAGG 

PADALKO Elizaveta Klinische biologie, virologie UZ Gent 

PIRNAY Jean-Paul Medische wetenschappen MHKA 

THONON Fabienne Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie 

CHR Citadelle de 
Liège 

VAN RIET Ivan Geneeskunde, celtherapie UZ Brussel 

VANDERKELEN Alain Geneeskunde, algemene chirurgie MHKA 

VANSTEENBRUGGE 
Anne 

Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie 

CHR Namen 

VERBEKEN Gilbert Biologie, QA/QC/RA MHKA 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
BEUNEU Claire  FAGG 
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De volgende experten hebben een peer review van het advies uitgevoerd, maar waren niet 
betrokken bij de goedkeuring ervan. 
 
CALLENS Stefaan 
 

Health law, biomedical ethics and 
Law  

KULeuven 

CHABANNON Christian Geneeskunde, celtherapie, 
transplantatie 

Institut Paoli-Calmettes, 
Marseille, France 

RICHTENS Nelleke Immunologie Eurotissuebank, 
Netherlands 

VAN GELDER Nick Jurist UA,  
VAN GYSEGHEM Jean-
Marc 

Jurist Univ. Namur 

   
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
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VII  BIJLAGEN 

 
BIJLAGE 1: Compilatie van de gegevens van de evolutie van het aantal erkende instellingen 
voor MLM over de voorbije 6 jaar (gegevens doorgegeven voor het FAGG). 
 

 
 

 

3-mai-10 1-déc-11 6-avr-12 9-avr-13 10-févr-14 16-avr-15 17-févr-16

Appareil locomoteur 7 7 7 7 7 7 7

Appareil locomoteur (limité aux têtes fémorales) 10 10 10 8 7 7 7

Cellules souches hématopoiétiques (et lymphos) 12 13 13 13 13 13 13

Cellules souches hématopoiétiques autologues 3 2 3 2 1 1 1

Cellules souches provenant de sang ombilical 5 5 5 5 5 5 5

Kératinocytes 3 3 3 3 3 3 3

Membrane amniotique 2 1 1 1 1 1 1

Membrane amniotique à usage ophtalmique 2 2 2 2 2 2 2

Peau 3 3 3 3 4 4 4

Tissus ophtalmiques 5 4 4 4 4 4 4

Tissus tympano-ossiculaires 4 4 4 4 4 4 4

Vaisseaux sanguins 2 2 2 2 2 2 3

Vaisseaux sanguins (veines) 1 1 1 1 1 1 1

Valves cardiaques 1 2 1 1 1 1 2

Autre matériel corporel humain destiné à des thérapies cellulaires 10 11 11 11 11 11 11

Tissus placentaires 0 1 1 1 1 1 1

Autres catégories 0 0 1 0 0 0 0

TOTAL 70 71 72 68 67 67 69

Nombre des banques de matériel corporel humain agréées au :

3-mai-10 1-déc-11 6-avr-12 9-avr-13 10-févr-14 16-avr-15 17-févr-16

Matériel corporel humain de l'appareil reproducteur 18 18 18 18 18 18 18

Limité aux activités d'un programme de soin A de médecine de la 

reproduction 14 15 15 15 15 14 15

Limité à la capacitation de gamètes masculins 34 SI 29 SI 29 SI 27 SI 27 SI 25 SI 25 SI

Nombre des établissements de matériel corporel humain agréées au :
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BIJLAGE 2: Aantal “tissue establishments for replacement tissue” (bron: EUROCET). 
 

  AT BE DE FR NL UK 

N° of tissue establishments (TEs) 
for replacement tissues 

28 20 154 76 33 65 

Cardiovascular 1 1 6 14 1 3 

Musculo-skeletal  7 15 119 26 27 45 

Ocular tissues 5 4 24 17 2 3 

Skin 1 3 2 10 1 2 

Inhabitants (mio) 9 11 81 66 17 65 
 

 

  

3-mai-10 1-déc-11 6-avr-12 9-avr-13 10-févr-14 16-avr-15 17-févr-16

Appareil locomoteur

1 EP 

(tigenix) ? 0 0 0 0 0 0

Appareil locomoteur (limité aux têtes fémorales) 0 0 0 0 0 0 0

Cellules souches hématopoiétiques (et lymphos)

1 SI (croix 

rouge)

1 SI (croix 

rouge)

1 SI (croix 

rouge)

1 SI (croix 

rouge) 0 0 0

Cellules souches hématopoiétiques autologues 0 0 0 0 0 0 0

Cellules souches provenant de sang ombilical

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, 

cryo-save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, 

cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

Kératinocytes 0 0 0 0 0 0 0

Membrane amniotique 0 0 0 0 0 0 0

Membrane amniotique à usage ophtalmique 0 0 0 0 0 0 0

Peau 0 0 0 0 0 0 0

Tissus ophtalmiques 0 0 0 0 0 0 0

Tissus tympano-ossiculaires 0 0 0 0 0 0 0

Vaisseaux sanguins

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital  

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mil itaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mi litaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mili taire) 0

Vaisseaux sanguins (veines) 0 0 0 0 0 0 0

Valves cardiaques

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire) 0

1 SI (EHB, 

hôpital 

mil itaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mi litaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mili taire) 0

Autre matériel corporel humain destiné à des thérapies cellulaires

1 SI (Cryo-

save)

4 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 

2x bone 

ther))

4 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 2x 

bone ther))

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 

2x bone t)

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 2x 

bone t)

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 

2x bone t)

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 2x 

bone t)

Tissus placentaires 0 0 0 0 0 0 0

Autres catégories 0 0

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

Total établissement de production 1 4 4 3 3 3 3

Total structure intermédiaire 6 4 6 8 6 6 4

Autres établissements:
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Bijlage 3: Vergelijking van de meer gedetailleerde gegevens voor België, Frankrijk en 
Oostenrijk Bron: verwerkte data gebaseerd op gegevens van: FAGG (www.fagg-afmps.be), 
ANSM (www.ansm.santé.fr) en BASG/AGES (www.basg.gv.at). 
 

 BELGIE 17-02-2016 Per 1 
mio 
inw 

Frankrijk  
01-07-
2016 

Per 1 
mio 
inw. 

Oostenrijk 
06-07-
2015 

Per 
1 mio 
inw 

 Bank Intermed 
productie 
structuur 

Totaal 
instelling 

     

Locomotorisch stelsel 7  7 0,6 17 0,3  3,4 

Locomotorisch – bot       16  

Locomotorisch – kraakbeen       9  

Locomotorisch - pezen       6  

         

Locomotorisch stelsel (beperkt tot 
femurkoppen en / of schedelluiken) 

7  7 0,6  0,3  3,4 

Femurkoppen     21  17  
Schedelluiken       14  

         

Tympano-ossiculaire weefsels 4  4 0,4  0,0  0,0 

         

Amnionmembranen nos    0,4 18 0,3 8 0,9 
Amnionmembranen 1  1      

Placentaire vliezen 1  1      

Amnionmembranen voor oftalmisch 
gebruik 

2  2      

         

Huid 4  4 0,4 9 0,1 8 0,9 

         

Keratinocyten 3  3 0,2 2 0,0  0,0 

         

Oftalmische weefsels 4  4 0,4 16 0,2 7 0,8 

         

Bloedvaten nos    0,4 13 0,2 2 0,2 
Bloedvaten  3  3      

Bloedvaten (venen) 1  1      

         

Hartkleppen 2  2 0,2 7 0,1 3 0,3 
         

Hematopoiëtische stamcellen en 
donor lymfocyten voor infusie 

13  13 1,9  1,1  5,7 

Donor lymfocyten       8  
Autologe hematopoiëtische 
stamcellen 

1 2 3      

HSC nos     38    
Beenmerg       12  

Perifeer bloed Sc       16  
Bloed mononc     34    

Stamcellen uit navelstrengbloed / 
navelstrengbloed 

5  5    15  

         

ATMP 11 4 15      

Andere  1 1  11  21  

         

Som alle erkenningen (exc.IVF)   76  186  162  

Aantal mio. Inwoners   11  66  9  

Aantal erkenningen per mio inwoners   7  3  18  
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BIJLAGE 4: Verdeling van de aantallen erkenningen per “zorginstelling” (adres) voor België, 
Frankrijk en Oostenrijk (Instellingen = banken e.a. intermediair/productie; IVF niet 
inbegrepen). 
Bron: verwerkte data gebaseerd op gegevens van: FAGG (www.fagg-afmps.be), ANSM 
(www.ansm.santé.fr) en BASG/AGES (www.basg.gv.at). 
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BIJLAGE 5: Lijst van JACIE geaccrediteerde centra in België en omgevende landen (Bron: 
website JACIE date of issue 11/01/2017). 
 

    Clinical Collection Processing inwoners 

JACIE 
accreditatie 

Aantal 
geaccrediteerde 

centra 

Adult 
Auto 

Adult 
Allo 

Paed 
Auto 

Paed 
Auto 

HPC (M) HPC (A)   MIO 

België 14 14 11¨¨ 4 4** 8 13 12 11 

Duitsland 33 20 20 6 6 16 25 23 81 

Frankrijk 18 13 12 5 6 15 15 14 66 

Nederland 15 12 8 4 2 7 13 11 17 

Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Verenigd 
Koninkrijk  

38 24 19 10 9 18 24 22 65 

*gegevens www.jacie.org (11/01/2017); niet representatief voor het totaal aantal centra per land. 

**Samen met Zwitserland en Nederland behoort België tot de (enige) Europese landen waar alle allo 

centra (met familiale en onverwante donoren) door JACIE zijn geaccrediteerd. 

 

 
BIJLAGE 6: Lijst van FACT-NetCord geaccrediteerde centra in België en omgevende landen 
(navelstrengbloedbanken) (Bron: website FACT; datum consultatie 21/08/2016). 
 

FACT-NetCord 
accreditatie 

Aantal 
geaccrediteerde 

centra 

Unrelated (public 
units) 

Related (Private 
Family Units) 

inwoners 
MIO 

België 5 5 5 11 

Duitsland 4 4 3 81 

Frankrijk 3 3 1 66 

Nederland 1 1 1 17 

Oostenrijk 0 0 0 9 

Verenigd Koninkrijk  2 2 1 65 
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BIJLAGE 7: Samenvattende lijst vanuit EEBA directory - Pagina 55 uit de Annual directory 
van 2016, Section 3 – information per country, lijst met o.a. aantal banken.  
 
   Donation legislation Cornea banking legislation  

Country R
e
s
p

o
n

d
in

g
 b

a
n

k
s
 

N
a
ti
o

n
a

l 
fo

llo
w

-u
p

 s
y
s
te

m
 

L
e

g
is

la
ti
o
n

 c
o

n
c
e

rn
in

g
 o

rg
a

n
 

d
o

n
a

ti
o

n
 

E
y
e

 c
o
n

s
id

e
re

d
 a

s
 t
is

s
u

e
 (

t)
, 

o
r 

o
rg

a
n
 (

o
) 

C
o
rn

e
a
 c

o
n

s
id

e
re

d
 a

s
 t

is
s
u

e
 (

t)
, 
o
r 

o
rg

a
n
 (

o
) 

R
e
m

o
v
a

l 
e

y
e

 a
llo

w
e

d
, 

h
b
 =

 o
n
ly

 
h
e

a
rt

 b
e
a
ti
n

g
 d

o
n
o

rs
 

D
o
n
a
ti
o

n
 s

y
s
te

m
 :
 o

 o
p

ti
n

g
 o

u
t,
  

i 
o
p

ti
n

g
 i
n
  

A
c
c
re

d
it
a

ti
o

n
 r

e
q

u
ir
e

d
 

In
s
p
e

c
ti
o
n
 b

y
 c

o
m

p
e

te
n
t 

a
u

th
o
ri
ty

 
re

q
u
ir
e

d
 

N
a
ti
o

n
a

l 
E

y
e
 B

a
n

k
 O

rg
a

n
is

a
ti
o

n
 

N
a
ti
o

n
a

l 
T

is
s
u

e
 B

a
n

k
 o

rg
a

n
is

a
ti
o
n

 

L
e

g
a

l 
re

q
u

ir
e

m
e

n
ts

 f
o
r 

s
to

ra
g
e
 

s
o

lu
ti
o
n

s
 

E
U

 d
ir
e

c
ti
v
e

s
 i
m

p
le

m
e

n
te

d
 

Austria 4 no yes o o yes o no no no no no yes 

Belgium 4 yes yes t t yes o yes yes no no no yes 

Bulgaria 1 yes yes o t yes both yes yes no no yes yes 
Croatia 1 no yes o t yes o yes yes no no no yes 

Czech 
Republic 

1 yes yes o t yes o yes yes no no no yes 

Denmark 1 no yes u t yes i yes yes no no no yes 

Finland 1 no yes t t yes o yes yes no no no yes 
France 5 no yes o t hb i yes yes yes yes no yes 

Germany 14 yes yes o t yes i yes yes yes no no yes 

Hungary 3 yes yes o t yes o yes yes yes yes no yes 
Italy 6 no yes o t yes i yes yes yes no no yes 

Ireland 1 no no o t u i yes u u u u yes 
The 
Nederlands 

2 yes yes o o yes i yes yes no yes no yes 

Norway 1 no yes o t yes i yes yes no no no yes 
Poland 2 yes yes o t yes o yes yes no yes no yes 

Portugal 1 yes yes t t yes o no yes no yes no yes 
Russia** 1 no yes o t yes o yes yes no no yes no 

Slovenia 1 no yes t t yes i yes yes no no no yes 

Spain 2 yes yes bot
h 

t yes both yes yes no yes yes yes 

Sweden 6 yes yes o t hb i no no yes no no yes 

Switzerland 4 no yes o t yes i yes yes no no yes yes 
United 
Kingdom 

3 yes yes t t yes i yes yes yes yes no yes 

** no EU member – u = unknown 
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BIJLAGE 8: The Identified Cardio-Vascular Tissue Banks Worldwide in 2013 (R. Jashari: 
“Current practices in the cardio-vascular tissue banking”, World Congress on Tissue 
Banking, Melbourne, May 12-14, 2014). 
 

Country TE-s Country TE-s 

1. Australia 3 15. The Netherlands 1 

2. Austria 1 16. Poland 3 

3. Belgium 2 17. Portugal 1 

4. Brasil 1 18. Singapore 1 

5. Canada 2 19. Slovak republic 1 

6. Croatia 1 20. South africa 1 

7. Czech republic 1 21. Spain 4 

8. France 3 22. Sweden 1 

9. Germany 3 23. Taiwan 1 

10. Italy 3 24. Thailand 1 

11. Iran 1 25. Turkey 1 

12. Ireland 1 26. United kingdom 4 

13. Japan 1 27. United states 4 

14. New zealand  1   

 
 
BIJLAGE 9: Aantallen erkenning per zorginstelling en niet per type weefsel – theoretische 
oefening op basis van beschikbare gegevens in België. 
 

• Banken voor MLM: 107, waarvan 69 MLM en 38 reproductief MLM . 

• Productie instellingen: 3. 

• Intermediaire structuren: 29, waarvan 25 enkel voor capacitatie. 
 
Kijken we enkel naar de banken voor MLM (reproductief inbegrepen): 107,  
aantal beheerders: 68. 
 

• Aantal ziekenhuizen met een bank MLM: 38. 
o Aantal ziekenhuizen met 1 bank: 18 (FK 3, reproductief MLM 13, HSC 2), 

aantal beheerders: 18. 
o Aantal ziekenhuizen met meerdere banken (multi-tissue banken): 20; met 

in totaal 84 banken, waarvan 20 een bank voor reproductief MLM, aantal 
beheerders: 49 (2 Mil ZH niet inbegrepen). 
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BIJLAGE 10: Menselijk lichaamsmateriaal (MLM): totaal aantal donoren – gegevens van het 
FAGG. 
 

Herziening 08/09/2016:  

Type MLM  

 Totaal aantal 
donoren 

 

2012  2013  2014  

Locomotorisch 
stelsel  

5787  6207  6154  

Tympano-ossiculair  135  168  169  

Huid  106  104  123  

Oculaire weefsels  413  523  478  

Bloedvaten  207  275  216  

Hartkleppen  274  328  295  

  

Detail 2013:  

Type MLM  
levend 
autoloog  

levend 
allogeen  

overleden  
multiorgaan- 

donoren (HBD)  

overleden niet- 
multiorgaan- 

donoren 

Totaal aantal 
donoren 2013  

Locomotorisch 
stelsel  

256  5749  145  57  6207  

Tympano-ossiculair  0(*)  1(*)  14(*)  111(*)  168  

Huid  0(*)  0(*)  45(*)  41(*)  104  

Oculaire weefsels  0  0  98  425  523  

Bloedvaten  120  0  151  4  275  

Hartkleppen  0  68  258  2  328  

  

Detail 2014:  

Type MLM  
levend 
autoloog  

levend 
allogeen  

overleden  
multiorgaan- 

donoren (HBD)  

overleden 
niet- 

multiorgaan- 
donoren  

Totaal aantal 
donoren 2014  

Locomotorisch 
stelsel  

217  5787  116  34  6154  

Tympano-ossiculair  0(*)  0(*)  19(*)  112(*)  169  

Huid  0  0  102  21  123  

Oculaire weefsels  0  0  80  398  478  

Bloedvaten  55  21  133  7  216  

Hartkleppen  0  82  209  4  295  

  

(*) Ontbrekende data: voor één instelling beschikken we enkel over het totaal aantal donoren. 
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BIJLAGE 11: Nombres de donneurs prélevés ou nombres d’actes de prélèvements en France 
2013 (Bron: Rapport annuel biovigilance 2013 – ANSM). 
 
 

CELLULES   

CSH périphériques - allogéniques  796 

CSH périphériques - autologues  4162 

CSH médullaires – allogéniques 285 

CSH médullaires - autologues  15 

CSH médullaires autologues à usage orthopédique  187 

CSH placentaires en situation intrafamiliale * 132 

CSH placentaires non apparentées * 19511 

Lymphocytes et autres cellules mononucléées allogéniques  191 

CSM issues de tissu adipeux  18 

CSM médullaires  9 

Autres cellules mononucléées autologues (PCE, …)  1038 

Autres cellules triées (TIL…)  3 

Total  26347 

    

TISSUS    

Artère  311 

Cornée  4902 

Placenta pour membranes amniotiques 175 

Membrane amniotique  2209 

Ménisque/cartilage  205 

Os massif  81 

Parathyroïde autologue  34 

Peau 162 

Feuillets épidermiques 3 

Tendon/ligament  1 

Tête fémorale  64539 

Tête fémorale cryoconservée  3089 

Os spongieux viro-inactivé  30883 

Coeur pour Valve 161 

Valve  167 

Veine  4624 

Volet crânien ou côte autologue 349 

Total  75547 

 

(* CHS placentaires = navelstrengbloed) 
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BIJLAGE 12: Het aantal geëffectueerde weefseldonoren (postmortaal) per weefsel in 
Nederland, in de periode 2005-2012 (Bron: GR, 2014). 

 
 

Donor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cornea 1.475 1.178 1.341 1.272 1.276 1.358 1.683 1.635 

Huid 404 436 531 497 456 396 340 495 

Hartklep 392 289 375 335 276 238 219 220 

Bot en zacht weefsel 103 84 119 111 125 161 137 128 

Totaal 1.668 1.399 1.633 1.531 1.497 1.552 1.837 1.789 

 

 
 
BIJLAGE 13: Types de cycles – BELRAP année 2013. 

 
 

 
 
20923 cycles « FIV » et 20657 cycles « non FIV », çàd insémination. 
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BIJLAGE 14: Gegevens nationaal i.v.m. aantal donoren in België (Bron: ppt BTS 2015). 
 
 
Donors PMI / Belgium: 

 
 
 
 
BIJLAGE 15: Number of deceased organ donors used for a transplant, by donor country, 

from 2011 to 2015 (Bron: Eurotransplant - Annual Report 2015). 

 
 

Donor Country Population 
(millions) 

2011 2012 2013 2014 2015 pmp 2014/2015 

A Austria 8,6 195 191 187 207 196 22,9 -5,3% 

B Belgium 11,3 321 320 306 282 315 28,0 11,7% 

HR Croatia 4,2 144 147 138 143 159 37,6 11,2% 

D Germany 81,2 1.176 1.024 865 851 863 10,6 1,4% 

H Hungary 9,9  62* 125* 199* 174 17,7 -12,6% 

L Luxembourg 0,6 9 4 8 4 3 5,3 -25,0% 

NL Netherlands 16,9 221 252 255 271 265 15,7 -2,2% 

SLO Slovenia 2,1 31 46 45 43 53 25,7 23,3% 

 ET 134,6 2097 2046 1929 2000 2028 15,1 1,4% 

NON-
ET 

NON-ET  93 60 46 41 35  -14,6% 

Total  2190 2106 1975 2041 2063  1,1% 
*Hungary: only counting donors where organs were allocated by Eurotransplant. 
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BIJLAGE 16: Journalist workshop with recent facts and figures on donation (EU, 2014). 
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BIJLAGE 17: Worldwide Actual Deceased MultiorganDonors (pmp) 2013.
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BIJLAGE 18: Menselijk lichaamsmateriaal (MLM): gebruik van greffes (*). 

Herziening 05/09/2016:  

Type MLM Eenheid 2010 2011 2012 2013 2014 

Locomotorisch stelsel       

Bot Eenheid 11.704 12.685 12.217 11.777 13.373 

Pezen/Ligamenten Eenheid 1.292 1.361 1.444 1.539 1.742 

Meniscus Eenheid 71 105 100 113 105 

Tympano-ossiculaire weefsels 
(trommelvlies) 

Eenheid 172 191 187 170 190 

Tympano-ossiculaire weefsels 
(gehoorbeentjes) 

Eenheid 71 86 143 142 156 

Oculaire weefsels (cornea) Eenheid 542 656 718 898 826 

Oculaire weefsels (sclera + sclera 
patch) 

Eenheid 179 207 188 223 171 

Huid cm² 233,432 221.040 198.427 175,020 217,619 

Keratinocyten cm² 62.170 39.068 50.980 29.434 55.248 

Hartkleppen Eenheid 296 287 321 274 273 

Veneuze allogreffe cm 1.420 2.573 2.206 2.380 2.051 

Bloedvaten (arterieel) Eenheid 214 255 231 230 215 

Amnionmembranen voor oculair 
gebruik 

Eenheid  
(2 tot 3 cm²) 

  
94  

128  106  136  115  

Placentaire vliezen (amnion en chorion) 
voor ander gebruik 

cm² 9.641  4.521  4.861  4.994  1.178  

Hematopoïetische stamcellen       

Beenmerg (auto) Zakje 19 4 1 0 8 

Beenmerg (allo) Zakje 76 48 67 45 70 

Perifeer bloed (auto) Zakje 3.269 1.968 1.631 1.803 1.376 

Perifeer bloed (allo) Zakje 440 407 519 550 434 

Navelstrengbloed Zakje 61 68 60 57 43 

Lymfocyten voor infusie Zakje 129 94 110 109 200 

(*) Som van het afgeleverde MLM in het ziekenhuis waar de bank gevestigd is, in een ander 

ziekenhuis of in het buitenland. Bron: jaarlijkse activiteitenverslagen van de instellingen.
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BIJLAGE 19: Gegevens vanuit het RIZIV: oplijsting van de nomenclatuurnummers voor aanrekening van gebruik van MLM ambulant – 
gehospitaliseerd (al dan niet ingevoerd); weergegeven in uitgaven en aantallen (Bron: Riziv). 

 

 

NOMNR OMSCHRIJVING Uitgaven Gevallen bank intermed

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

cv 269301 hartklep 293.183,43 269.488,15 308.996,19 427.580,79 536.026,33 88 75 84 115 139 niet ingevoerd

cv 270421 Aorta 23.810,34 31.475,86 20.630,65 35.322,72 49.517,44 13 15 10 16 22

cv 270443 Aortabifurcatie met de bekkenslagaders 4.865,88 4.899,94 20.606,56 5.221,76 2 2 8 2

cv 270454 Dijbeen- en kniekuilslagader van minimum 15 cm 2.410,52 2.540,76 1 1

cv 270465 136.004,97 181.615,96 160.775,92 186.266,40 196.917,00 60 74 64 73 75

cv 271482 Hartklep 3.579,87 1 ingevoerd

hoo 269393 cornea 87.504,42 60.524,92 100.694,44 95.327,70 166.414,22 71 43 78 71 122 niet ingevoerd

hoo 269404 573.795,13 477.628,54 665.752,75 702.705,62 729.372,01 449 374 512 525 537 niet ingevoerd

hoo 269415 sclera 2.374,38 4.810,03 6.077,20 3.923,92 2.486,06 27 54 67 42 26

hoo 269426 11.255,84 10.595,71 12.782,20 14.491,52 10.015,30 128 119 140 154 105

hoo 271493 Hoornvlies 3.759,06 3 ingevoerd

hoo 271504 99.510,70 41.952,24 80.389,72 96.861,43 73.698,78 79 33 62 72 54 ingevoerd

tym 269496 Trommelvlies + 3 gehoorbeentjes 3.760,98 3.787,31 1.906,82 1.906,82 2 2 1 1

tym 269500 75.368,79 56.897,64 24.907,03 41 30 13

tym 269511 Trommelvlies + 2 gehoorbeentjes 3.527,78 2

tym 269522 83.049,08 47.462,90 21.357,33 11.050,20 48 27 12 6

tym 269533 Trommelvlies + 1 gehoorbeentje 6.754,64 10.187,16 17.573,16 23.417,65 23.890,56 4 6 10 13 13

tym 269544 191.457,23 114.602,72 205.306,90 224.894,43 241.764,21 115 67 117 125 132

tym 269555 Trommelvlies zonder gehoorbeentjes 1.630,42 1

tym 269566 100.691,18 25.418,78 37.235,39 36.702,84 12.484,33 63 16 22 21 7

tym 269570 Een gehoorbeentje 418,92 1.021,72 302,48 457,92 3 7 2 3

tym 269581 14.163,54 7.686,29 15.377,55 17.577,34 14.807,20 101 54 105 117 97

hui 270351

In vloeibare stikstof dan wel in glycerol bewaarde 

huid, per cm² 2.313,02 6.463,50 6.431,35 9.314,49 5.159,39 2.096 5.033 4.871 7.028 3.799 niet-ingevoerd

hui 270362 50.642,74 56.528,81 63.623,02 125.095,07 90.348,85 47.002 39.602 48.668 91.871 68.751 niet-ingevoerd

hui 271515 In vloeibare stikstof dan wel in glycerol bewaarde huid 2.489,20 2.433,70 4.722,63 3.938,60 2.558,32 1.960 1.890 3.591 2.940 1.856 ingevoerd

hui 271526 80.590,63 164.614,75 88.833,80 114.954,20 49.137,50 74.870 128.450 67.410 85.280 35.755 ingevoerd

ker 270550 Keratinocyten, per  cm² 71.494,48 35.102,53 76.794,74 67.391,60 52.240,38 10.846 5.973 12.690 10.799 8.218

ker 270561 42.017,98 6.145,18 14.945,00 58.374,00 19.080,00 5.369 1.052 2.450 9.450 3.000

blv 270373 Ader-allogreffe 311,20 101,55 229,57 16 5 11

blv 270384 18.667,74 42.806,50 36.124,63 45.086,86 27.411,43 1.014 2.176 1.787 2.170 1.300

amn 270572 Amnionmembranen voor oftalmologisch gebruik 6.325,22 28.987,50 34.232,56 27.269,19 36.331,88 36 43 34 25 34

amn 270583 7.522,36 18.395,52 34.285,11 28.394,96 28.632,30 43 46 35 26 26

amn 272731 Amnionmembraan voor dermatologisch gebruik 2.457,98 17.736,40 24.027,77 7.390,08 362 2.580 3.377 1.021

amn 272742 1.894,41 4.002,52 1.665,57 6.941,52 279 588 232 959

beta 272672

Pancreatische bètacellen, per behandeling bevattend, 

ten minste en tegelijkertijd, 150 miljoen pancreatische 

bètacellen en 2 miljoen pancreatische bètacellen per 

kg lichaamsgewicht 70.530,76 35.265,38 71.186,70 2 1 2

beta 272683 36.091,66 287.333,58 257.211,04 814.084,47 1 8 7 22
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NOMNR OMSCHRIJVING Uitgaven Gevallen bank intermed

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

loc 270616

Weggenomen bij levende donor : volledige femurkop 

(eventueel fragmenten maar in eenzelfde verpakking) 4.348,97 2.833,52 4.204,67 2.988,96 4.080,14 14 9 13 9 12

loc 270620 214.842,12 276.709,36 310.684,49 311.680,36 265.895,02 690 876 962 935 785

loc 270631

Weggenomen bij een levende donor : 1/2 Femurkop 

en minimum 10 cm³ 9.981,97 6.435,01 8.473,93 7.530,52 7.699,56 55 35 45 39 39

loc 270642 199.691,15 197.722,96 250.181,80 275.790,62 238.211,45 1.097 1.073 1.327 1.418 1.202

loc 270653

Weggenomen bij levende donor : 1/3 Femurkop en 

minimum 7 cm³ 8.322,00 8.146,73 13.002,41 12.778,19 25.412,50 64 62 97 92 180

loc 270664 212.158,90 184.510,17 167.240,51 211.797,78 231.498,43 1.633 1.407 1.241 1.525 1.644

loc 270675

Weggenomen bij levende donoren : andere 

fragmenten cortico-spongieus bot : Per donor ( 

fragment of fragmenten in dezelfde verpakking) 389,10 2.113,62 5.259,87 6.242,09 6.072,99 3 16 39 45 43

loc 270686 13.287,00 31.247,67 32.019,87 36.978,91 39.666,77 102 237 237 267 280

loc 270701

Weggenomen bij overleden donor : volledige epifyse 

(proximale femur met de trochanters, distale femur, 

proximale tibia) 5.860,57 6.598,22 8.069,12 11.090,98 12.740,54 9 10 12 16 18

loc 270712

Weggenomen bij overleden donor : hemi-epifyse 

(geïsoleerde femurkop, trochanter maior en minor 

samen, half distale femur, half proximale tibia, distale 

tibia, calcaneum) 1.555,21 391,51 1.623,57 1.658,00 1.277,94 4 1 4 4 3

loc 270723 145.425,87 145.845,18 152.709,95 137.121,36 106.013,45 373 369 377 329 251

loc 270734

Weggenomen bij overleden donor : fragment epifyse 

groter dan 5 cm³ 6.400,18 9.638,07 9.337,57 6.472,92 9.325,62 41 61 58 39 55

loc 270745 98.906,24 121.240,32 163.674,14 130.103,61 144.209,39 633 769 1.013 786 852

loc 270756

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of diafysair segment van een lang been van maximum 

5 cm 1.461,60 208,80 211,72 454,36 7 1 1 2

loc 270760 24.387,36 30.107,68 20.275,94 15.920,84 10.849,06 117 143 94 72 48

loc 270771

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of -diafysair segment van een lang been van meer dan 

5 cm tot en met 10 cm 1.566,06 522,02 568,00 3 1 1

loc 270782 22.884,93 31.527,09 35.097,54 25.370,58 27.676,20 44 60 65 46 49

loc 270793

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of -diafysair segment van een lang been van meer dan 

10 cm tot en met 25 cm 2.088,06 1.090,30 2.240,78 2 1 2

loc 270804 56.128,40 87.463,95 53.828,50 72.342,35 66.526,48 55 83 50 65 59

loc 270826

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of -diafysair segment van een lang been en langer dan 

25 cm 23.339,77 26.841,88 24.089,64 39.972,80 28.920,26 15 17 15 24 17

loc 270841 Volledig hemi-bekken 4.176,12 4.205,35 10.776,38 4.481,56 2 2 5 2

loc 270863 Volledig os ilium 25.397,08 17.067,08 13.504,42 8.346,45 13.387,04 39 26 20 12 19

loc 270874 Os ilium : fragment groter dan 5 cm³ 625,00 631,57 808,25 495,16 1.185,78 4 4 5 3 7

loc 270885 20.284,40 16.272,43 25.025,33 19.659,02 15.695,98 130 103 154 119 93

loc 270896 Volledig acetabulum 1.293,02 1

loc 270944 Anatomisch bot van hand of voet 646,50 2.646,60 6.735,18 4.806,66 7.770,75 1 4 10 7 11

loc 270955

Cortical beenpoeder : volume kleiner dan of gelijk aan 

1 cm³ 11.931,66 23.447,78 27.065,95 24.173,99 14.797,86 153 296 335 291 175

loc 270966 3.894,84 4.759,60 5.523,00 2.634,39 1.859,32 50 60 69 32 22

loc 270970 Cortical beenpoeder : volume tussen 1 en 3 cm³ 78.402,84 124.155,18 131.362,51 147.762,00 149.921,84 505 786 815 893 884

loc 270981 44.098,05 74.924,12 91.554,71 89.168,73 88.723,02 283 474 566 537 523

loc 270992 Cortical beenpoeder : volume groter dan 3 cm³ 9.380,88 14.655,92 9.191,25 2.903,97 763,24 40 62 39 12 3

loc 271003 71.956,40 81.449,71 16.983,13 12.407,87 10.624,63 308 344 71 50 42

loc 271014

Schilfers spongieus bot : volume kleiner dan of gelijk 

aan 5 cm³ 1.139,76 545,15 1.002,34 2.370,00 11 5 9 21

loc 271025 31.801,84 5.370,16 13.296,82 22.394,29 20.125,75 307 51 123 202 178

loc 271036

Schilfers spongieus bot : volume groter dan 5 cm³ tot 

en met 15 cm³ 11.398,77 36.184,86 27.871,98 35.725,63 27.749,35 55 172 130 162 123

loc 271040 49.246,05 62.773,17 73.559,34 58.997,72 103.347,57 238 298 342 266 459

loc 271051 Schilfers spongieus bot : volume groter dan 15 cm³ 8.373,21 6.937,69 14.482,29 12.586,37 17.586,27 27 22 45 38 52

loc 271062 212.075,20 320.676,53 365.757,63 423.514,74 425.216,45 680 1.016 1.131 1.274 1.256

loc 271073 Gehoorbeentje gemaakt uit corticaal bot 1.719,83 2.214,44 1.943,60 2.495,92 1.678,53 11 14 12 15 10
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NOMNR OMSCHRIJVING Uitgaven Gevallen bank intermed

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

suppl 271386 121.440,93 133.582,58 131.035,46 127.504,14 128.518,56 4.672 5.081 4.867 4.604 4.555

suppl 271390

Prijssupplementen : Securisatie : Voor iedere apart 

verpakte allogreffe 98.022,36 160.844,34 177.112,45 186.983,89 186.134,76 945 1.527 1.648 1.690 1.648

suppl 271401 463.663,92 529.907,18 585.416,47 584.024,60 610.117,55 4.457 5.041 5.438 5.271 5.405

suppl 271412

Prijssupplementen : Securisatie : Voor een volledige 

femurkop, eventueel gefragmenteerd maar in 

eenzelfde verpakking 415,68 211,72 218,05 2 1 1

suppl 271423 38.439,23 32.154,39 19.825,38 17.735,38 4.051,92 185 153 93 80 18

suppl 272311

Prijssupplementen : Lyofilisatie voor elke afzonderlijk 

verplakte allogreffe 2.431,08 155,16 77,58 -25,86 94 6 3 -1

suppl 272322 7.138,32 362,28 103,44 25,86 51,72 276 14 4 1 2

272650

Vervoerkosten tussen de buitenlandse bank voor 

menselijk lichaamsmateriaal en de erkende Belgische 

bank voor menselijk lichaamsmateriaal 35.201,68 150,50 1.361,67 567,71 539,54 111 6 11 10 6

272661 129.033,69 16.436,88 7.866,07 4.974,13 6.018,32 385 22 9 13 8

270395

Weefsels van menselijke oorsprong, weefsel van 

menselijke oorsprong afkomstig van een buitenlandse 

weefselbank en ingevoerd door een in België erkende 

weefselbank : bedrag aangerekend door de in België 

erkende weefselbank binnen de perken van artikel 6 

van het ministrieel besluit van 18 maart 1991 ter 

bepaling van de prijs waartegen bepaalde allogreffen 

van menselijke oorsprong mogen worden afgeleverd 3.566,72 13

270406 32.122,91 113

Totaal 4.638.293,71 4.626.001,26 5.721.383,47 6.050.869,96 6.633.321,56 158.037 200.466 162.735 231.052 142.687
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BIJLAGE 20: Overzichtslijst met RIZIV gegevens. 
 
 

Nomnr 

 Uitgaven Gevallen Gevallen collecte 

  2010 2011 2012 2013 2014 
201

0 
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

269872 

Tegemoetkoming in de 

kosten van typering van 

potentiële donors in het 

buitenland met het oog 

op het vinden van een 

compatibele donor, 

evenals de kosten met 

betrekking tot de afname 

van deze 

hematopoïetische 

bloedstamcellen en de 

verzekering van de donor 

1.051.332,23 1.330.324,35 1.315.418,66 1.268.135,84 1.373.136,16 539 703 629 821 749           

269883   979.882,80 1.629.667,99 2.878.436,04 3.114.156,27 2.950.891,24 232 447 627 507 447           

269894 

Tegemoetkoming in de 

kosten voor het vervoer 

van een buitenlandse 

donor van 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

32.151,59 40.144,30 100.994,94 35.043,45 45.127,87 14 10 65 23 19           

269905   50.371,07 77.173,45 174.251,95 151.446,45 171.570,74 42 60 85 63 70           

470514 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

bevriezen en bewaren van 

autologe perifere 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

438.294,99 403.277,13 539.540,30 496.426,81 398.605,26 495 452 597 543 429 495 452 597 543 429 

470525   353.134,22 389.309,26 358.593,95 369.312,33 311.749,08 399 435 396 404 336 399 435 396 404 336 
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470536 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

eventueel bevriezen en 

bewaren van autologe of 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen uit het 

beenmerg 

4.725,57 23.606,03 3.638,10 19.504,95 46.849,90 4 20 3 16 38 4 20 3 16 38 

470540   56.340,77 77.421,56 66.481,26 116.431,61 122.539,56 48 65 55 96 99 48 65 55 96 99 

470551 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

eventueel bevriezen en 

bewaren van allogene 

perifere 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

36.620,44 70.114,51 86.991,50 73.267,27 39.688,14 31 59 72 60 32 31 59 72 60 32 

470562   220.652,68 222.542,16 192.316,06 239.093,89 207.931,20 187 187 159 196 168 187 187 159 196 168 

470573 

Op een bepaalde 

ontvanger gerichte 

collecte, 

kwaliteitscontrole, 

bevriezen en bewaren van 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen uit de 

navelstreng, met 

uitsluiting van de aanleg 

van een 

navelstrengbloedbank 

4.644,25 38.902,65 36.950,00 20.664,55 18.462,44 4 33 31 17 15 4 33 31 17 15 

470584   5.790,69 8.311,09 9.629,60 2.437,53 1.212,70 5 7 8 2 1 5 7 8 2 1 

470595 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

eventueel bevriezen en 

bewaren van een 

concentraat van allogene 

lymfocyten 

25.996,09 26.282,76 37.457,12 33.987,23 30.954,48 22 22 31 28 25 22 22 31 28 25 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 

www.hgr-css.be 

 
− 57 − 

470606   3.541,45 10.690,24 25.334,70 18.275,54 13.592,27 3 9 21 15 11 3 9 21 15 11 

470610 

Positieve selectie via het 

CD34-antigeen van een 

concentraat van allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen met 

uitsluiting van autologe 

transplantatie 

82.810,06 77.576,84 24.203,06 24.445,07 61.860,42 14 13 4 4 10           

470621   265.980,30 219.806,96 169.261,07 170.912,45 86.621,62 45 37 28 28 14           

470632 

Autologe transplantatie 

van hematopoïetische 

bloedstamcellen na 

myeloablatie 

4.465,20 4.506,72 4.615,52 4.661,66 7.089,69 2 2 2 2 3           

470643   756.511,66 1.033.927,66 939.580,25 1.013.159,01 1.021.081,88 337 456 409 437 434           

470654 

Allogene transplantatie 

van hematopoïetische 

bloedstamcellen 

11.225,28 20.280,24 6.846,03   4.661,66 5 9 3   2           

470665   583.191,22 763.610,02 853.117,54 817.923,58 850.061,21 260 337 371 352 361           

470680 

Coordinatie van de 

transplantatie van 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen ingeval 

van een verwante donor 

758.872,94 601.127,28 412.968,59 423.331,16 422.929,83 256 201 136 138 136           

470691 

Voorbereiding van een 

gezonde donor voor de 

afname van allogene 

bloedstamcellen of 

lymfocyten 

30.368,51 33.603,00 56.484,56 45.122,92 26.922,88 32 35 58 46 27           

470702   152.861,22 165.049,61 185.794,56 175.239,02 173.451,64 161 172 191 178 174           

470713 

Voorbereiding van een 

patient voor de 

transplantatie van 

autologe of allogene 

7.976,36 18.280,28 9.075,89 9.172,55 3.706,43 18 41 20 20 8           
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hematopoïetische 

bloedstamcellen 

470724   267.890,80 336.276,43 356.152,32 348.304,46 368.469,26 606 753 786 761 794           

470864 

Coordinatie van de 

transplantatie van 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen ingeval 

van een niet-verwante 

donor 

13.935,48 1.130.715,96 2.408.319,48 2.232.558,18 2.380.889,13 2 130 240 216 227           

Totaal   6.199.567,87 8.752.528,48 11.252.453,05 11.223.013,78 11.140.056,69 4 4.695 5.027 4.973 4.629 1.198 1.289 1.373 1.377 1.154 
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BIJLAGE 21: Gegevens vanuit het RIZIV: samenvatting van de oplijsting van de 
nomenclatuurnummers voor aanrekening van gebruik van MLM gegroepeerd naar soorten 
weefsels - weergegeven in aantallen (2014) (excl. import; d.w.z. eigen productie) (Bron: 
Riziv). 
Noot: de gegevens i.v.m. het locomotorisch stelsel zijn overschat, omdat de nomenclaturen 
voor lyofilisatie en securisatie ook als greffes meegeteld werden (12 538 ipv 25 622). 
 

Cardiovasculaire weefsels (+ blv)  236 + 1300 stuks 
Oculaire weefsels  790 stuks 

Gehoorbeentjes  252 stuks 
Huid  72550 cm² 
Keratinocyten  11218 cm² 
Amnionmembranen  2040 cm² 
Locomotorisch stelsel  12538 stuks 

 
 
 
BIJLAGE 22: Totaal aan uitgaven / gevallen per prestatiejaar. 
 

 
 
 

Boekhoudjaar 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Prestatiejaar

2007 23.884,76 23.884,76

2008 170.104,02 63.459,89 233.563,91

2009 2.126.388,22 155.093,04 222.284,24 2.503.765,50

2010 3.271.486,61 1.637.428,21 268.194,62 268.229,67 5.445.339,11

2011 3.681.278,84 2.039.120,44 235.732,19 551.715,30 6.507.846,77

2012 4.155.723,33 2.039.779,37 263.959,79 6.459.462,49

2013 4.472.367,74 2.176.737,26 6.649.105,00

2014 4.618.792,15 4.618.792,15

Totaal 5.591.863,61 5.537.259,98 6.685.322,63 7.016.108,97 7.611.204,50 32.441.759,69

Uitgaven per prestatiejaar - menselijk lichaamsmateriaal.

Boekhoudjaar 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Prestatiejaar

2007 115 115

2008 15.630 -4.502 11.128

2009 84.007 8.210 2.285 94.502

2010 66.525 71.267 7.442 3.073 148.307

2011 134.902 51.132 9.797 7.288 203.119

2012 111.599 78.564 2.067 192.230

2013 148.969 50.694 199.663

2014 91.898 91.898

Totaal 166.277 209.877 172.458 240.403 151.947 940.962

Gevallen per prestatiejaar - menselijk lichaamsmateriaal.
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BIJLAGE 23: Nombre de donneurs prélevés ou nombres d’actes de prélèvements versus nombre de tissus et de PTC distribués en France en 2013 (Bron : Rapport annuel 
biovigilance 2013 – ANSM (2014)). 

 
Nature du produit biologique Nombre de 

donneurs 
prélevés ou 

nombres 
d’actes de 

prélèvements 

Nombre de 
produits 

biologiques 
validés 

ou d’organes 
prélevés 

Nombre de 
tissus, 

de PTC, de lait 
maternel 

distribués 

Nombre de 
receveurs ou 

d’actes 
d’administration 

ou 
de greffes 

Nombre de 
produits 

biologiques 
importés 

Nombre de 
produits 

biologiques 
exportés 

O
rg

a
n
e

s
 

Coeur 437 437  410 2 10 
Coeur-poumon 12 12  11   

Foie 1278 1328  1241 1 18 
Intestin 3 3  3 1  

Pancreas/Ilots 193 195  85   

Poumon 303 330  299  7 

Rein 1958 3421  3074  8 

Total 4184 5726  5123 4 43 

C
e
llu

le
s
 

CSH périphériques - allogéniques 796 1463 1462 1284 582 85 

CSH périphériques - autologues 4162 8883 4054 2959 14 10 

CSH médullaires - allogéniques 
285 415 418 398 163 40 

CSH médullaires - autologues 15 33 7 7   

CSH médullaires autologues à usage 
orthopédique 

187 192 191 187   

CSH placentaires en situation 
intrafamiliale 

132 202 7 7   

CSH placentaires non apparentées 
19511 5117 327 250 219 116 

Lymphocytes et autres cellules 
mononucléées allogéniques 

191 1770 461 267 72 14 

CSM issues de tissu adipeux 18 14 14 14   

CSM médullaires 
9 9 9 9   

Autres cellules mononucléées 
autologues (PCE, …) 

1038 2041 1996 890   

Autres cellules triées (TIL…) 3 6 6 3   

Total 26347 20145 8952 6275 1050 265 
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Nature du produit biologique Nombre de 

donneurs 
prélevés ou 

nombres 
d’actes de 

prélèvements 

Nombre de 
produits 

biologiques 
validés 

ou d’organes 
prélevés 

Nombre de 
tissus, 

de PTC, de lait 
maternel 

distribués 

Nombre de 
receveurs ou 

d’actes 
d’administration 

ou 
de greffes 

Nombre de 
produits 

biologiques 
importés 

Nombre de 
produits 

biologiques 
exportés 

T
is

s
u
s
 

Artère 311 485 494 389 58 13 
Cornée 4902 4550 4160 4042  128 
Placenta pour membranes amniotiques 175      
Membrane amniotique  2209 2443 2059  5 
Ménisque/cartilage 205 36 20 20 17  
Os massif 81 257 230 213 68  
Parathyroïde autologue 34 15     
Peau 162 26,1 (m²) 22,5 (m²) 83 1,8 (m²)  
Feuillets épidermiques 3 45,4 (cm²) 45,4 (cm²) 14   
Tendon/ligament 1 14 30 24 53  
Tête fémorale 64539    1031 596 
Tête fémorale cryoconservée  3089 2205 1873   
Os spongieux viro-inactivé  30883 26075 20310 60 2339 
Coeur pour Valve 161     71 
Valve  167 154 153 57 68 
Veine 4624 1014 1035 718 15 13 
Volet crânien ou côte autologue 349 351 205 204   
Total 75547 43070* 37051* 30102 328* 2566 

L
a
it
 Lait pasteurisé 6796 44372,3 (L) 34594,6 (L) 4216   

Lait lyophilisé 2000** 14454 (L) 9292,8 (L) NP   

Total 8796 48823,3 (L) 43887,4 (L) 4216   

 Total organes/cellules/tissus/lait 114874 68941* 46003** 45716 1382 2874 
*: Hors peau et/ou lait. **: Environ. ***: Hors peau, lait et organes. 
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BIJLAGE 24: Donatie en distributie van greffen van het locomotorisch stelsel in België en 
omgevende landen. 
 
 

Donation and distribution of 
musculoskeletal tissues 

AT BE DE FR NL UK 

Donation - deceased donors   192   60 128   

Donation - living donors   5595 21372       

Total distributed    14653 64358 31310 36649 28851 
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BIJLAGE 25: EEBA directory 2016: Quality assurance. 
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Traceability Recipient information 

C
o
rn

e
a

 

L
im

b
a
l 
g
ra

ft
s
 

S
c
le

ra
 

a
m

n
io

n
 

Id
e
n
ti
fi
c
a
ti
o

n
 n

r 

N
a
m

e
 

A
g
e
 

M
 /
 F

 

S
u
rg

. 
D

a
te

 

D
ia

g
n

o
s
is

 

K
in

d
 o

f 
T

X
 

A Innsbruck + 9001:2008 + + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 

A Linz + ISO9001:2008 + + + + + ni  +  + + + + + + + + + 
A Salzburg + ISO 9001 + + + + + + 20 + + + + + + + + + + + 

A Vienna + Austrian federal 
office for safety 
in 

+ + + + + + 30 +     + + + + + + 

B Edegem   + + + + + + 20 + ni + + + + + + + + + 

B Ghent + National 
government 

+ + + + + + 18 + ni + + + + + + + + + 

B Leuven +  + + + + + + 10 +  +  + + + + + + + 

B Liège + AFMPS + + + + + + 50 +  + + + + + + + + + 
BG Sofia   + + + + +  7 +    + + + + + + + 

HR Zagreb +   + + + +  1 +  +  + + + + + + + 

CZ Prague FNKV + TBI certif + + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 
DK Aarhus   + + + + + +  +   + + + + + + + + 

FIN Tampere  Fimea + + + + +   +   + + + + + + + + 
F Besançon +  + + + + + ni  +   + + + + + + + + 

F Brest Cedex 2 + QHSE  + + + + ni  +   + + + + + + + + 
F Lyon Cedex 3   + + + + +   +   + + + + + + + + 

F Paris BFY    + + +    +    + + + + + + + 

F St Etienne 
Cedex 2 

+ ISO 9002 + + + + +   +   + + + + + + + + 

D Aachen + ISO9001:2008 + + + + + + 30 + + + + + + + + + + + 

D Berlin +  ni + + + + ni  +     + + + +  + 
D Cologne +  + + + + + + 2 +   + + + + + + + + 

D Cologne UNI  P  + + + + + + 30 +    + + + + + + + 
D Duesseldorf + DIN 

ISO9001:2008 
+ + + + + + 20 + +  + + + + + + + + 

D Freiburg + ISO9000:2008 + + + + + + 20 +   + + + + + + + + 
D Greifswald   + + + + +   +    + + + + + + + 

D Halle   + + + + +   +    + + + + + + + 
D Hannover   + + + + +   +    + + + + + + + 

D Homburg + yes + + + + + + 30 +   + + + + + + + + 

D Mainz + 9001:2008 + + + + + +  +   + + + + + + + + 
D Muenster + yes + + + + + +  +   + + + + + + + + 

D Munich + ISO 9001:2008 + + + + + + 5 + + + + + + + + + + + 
D Schwerin   + + + + +   +   + + + + + + + + 

H Budapest CBB P  + + + + +   +    + + + + + + + 
H Budapest +  + + + + +   +  + + ni ni ni ni ni ni ni 

H Debrecen + National Publ H + + + + + + 20 +   + + + + + + +  

IRL Dublin                     
+: present implemented. – p: in preparation. – ni: not issued. – empty = unknown or not applicable. 
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Traceability Recipient information 

C
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A
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M
 /
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S
u
rg

. 
D

a
te

 

D
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g
n
o
s
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K
in

d
 o

f 
T

X
 

I Genova + Centro 
nazionale 
Trapianti 

+ + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 

I Monza MB + Bureau veritas + + + + + + 5 +  +  + + + + + + + 
I Pavia +   + + + + + 1 +     + + + + + + 

I Rome + ISO, DIN, EBAA, 
GMP, not the 
organization that 
did the 
certification audit 

+ + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 

I Turin + Competent 
authority centro 
nazionale 
Trapianti 

+ p + + + + 2 +  +  + + + + + + + 

I Zelarino-
Venice 

+ CNT + ISO + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + 

NL Beverwijk + ISO9001:2008 + + + + + + 5 +  +  +   + + + + 

NL Rotterdam + ISO + + + + + + 20 + ni ni + + + + + + + + 

N Olso + Norwegian 
Board of Health 
supervision 

+ + + + +  2 + + + + + + + + + + + 

PL Lublin + ISO9001:2008  + + + +  2 +  + + + + + + + + + 

PL Warsaw  IFETB + + + + + + 2 +  +  + + + + + + + 

P Coimbra +   + + + + +  +    + + + +  + + 
RUS Moscow +  + + + + + + 27 + + + + + + + + + + + 
SLO Ljubljana +  + + + + + + 17 +  + + + + + + + + + 

E Barcelona                     

E Barcelona 
BTB 

+ GMP ISO9001 + + + + + ni  + + + +  + + + + + + 

S Linkoeping +  + + + + + + 2 +  +  + + + + + + + 

S Lund    + + + +   +  +  + + + + + + + 

S Moelndal   + + + + + + 5 + + +  + + + + + + + 

S Oerebro ni   + + +  + 2 +  +  + + + + + + + 

S Stockholm   + + + + + + 2 +  + + + + + + + + + 
S Umea +  + + + + + + 30 +  +  + + + + + + + 

CH Bern + SwissMedic + + + + + + 5 + + + + + + + + + + + 

CH Lausanne + SwissMedic + + + +  + 10 +  + + + + + + + + + 

CH Olten + ISO9000  + + + + + 10 +   +  + + + + + + 

CH Zuerich                     
GB Bristol +  + + + + + + 5 + + +  + + + + + + + 

GB East Grinstead                     
GB Manchester   + + + + + + 5 +  +  + + + + +  + 

+: present implemented. – p: in preparation. – ni: not issued. – empty = unknown or not applicable. 
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BIJLAGE 26: Discarded versus accepted allografts at EHB from the donated cardio-
vascular HBM (1989-2008) (Bron: Jashari et al. (2010) Table 1). 
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BIJLAGE 27: Directory van de EEBA 2016 (pagina 15 en 16): voor alle corresponderende 

banken het aantal cornea’s dat gepreleveerd werd, het aantal dat in bewaring genomen werd 

en het aantal dat effectief getransplanteerd werd. 

 

C
o
u
n
 t

ry
 

EEBA member 
bank 

corneas Other tissue issued for 
grafting 

Tissue for research 

R
e
c
e
iv

e
d
 

S
to

re
d

 

g
ra

ft
e
d

 

S
c
le

ra
 

L
im

b
a
l 
ti
s
s
u
e

 

C
u
lt
u
re

d
 s

te
m

 
c
e
lle

s
 

a
m

n
io

n
 

C
o
rn

e
a
 

R
e
ti
n
a

 

L
e
n
s
 

B
u
lb

 w
it
h
 

c
o
rn

e
a
 

B
u
lb

 w
it
h

o
u
t 

c
o
rn

e
a
 

R
P

E
 

o
th

e
rs

 

A Innsbruck 74 74  12   67 23       
A Linz 453 404 222 5   42 18   8 66   

A Salzburg 68 68 50 10   22 8  36 6 44   

A Vienna 311 311 217            

B Edegem 300 300 227 28   25        

B Ghent 66 49 49 9   38        
B Leuven 56 56 31 59    6       

B Liège 530 425 417 38   40        

BG Sofia 78 78 62     16       

HR Zagreb 283 283 193 5           

CZ Prague FNKV 727 727 503 23   38        
DK Aarhus 626 626 393    52        

FIN Tampere 170 170 112    93 9       
F Besançon 1343 1343 530    78 133       

F Brest Cedex 2 294 294 124    75        

F Lyon Cedex 3 948 948 675    225 15       

F Paris BFY 1449 1449 812     78       

F St Etienne 
Cedex 2 

620 620 350    38 266       

D Aachen 486 486 361     40   8 32   

D Berlin 703 703 425            
D Cologne 208 208 165    132        

D Cologne UNI  78 78 9 26   85     32   

D Duesseldorf 527 527 232    56        

D Freiburg 721 721 409    364 13       

D Greifswald 629 629 433            

D Halle 729 729 711            

D Hannover 694 694             
D Homburg 406 406 250    171 17       

D Mainz 675 669 369    105 11    6   

D Muenster 92 92 52    100     66   

D Munich 1012 987 945 10   5 25   20    

D Schwerin 759 759 759    1190        

H Budapest CBB 406 406 384            

H Budapest 18  11 6   103        

H Debrecen 156 124 92    4 5       

IRL Dublin   170            
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I Genova 253 83 68 10 2   6       
I Monza MB 4031 2572 140 14   70 11   8    

I Pavia 1559 367 194            

I Rome 952 688 528 45   213        
I Turin 850 596 408 9           

I Zelarino-
Venice 

4520 4520 2798 146  8 457 1108   46    

NL Beverwijk 2368 1234 1084 431    110       

NL Rotterdam 732 732 373    108 270       
N Olso 122 122 133 57   77        

PL Lublin 330 330 258 32   463 54       
PL Warsaw 445 445 339            

P Coimbra 294 211 128     33    49   
RUS Moscow 556 353 353 2  70 29 52 10 10  353 88  
SLO Ljubljana 116 116 88 14   32        

E Barcelona 1578 394 394 14   19 53   916    
E Barcelona 

BTB 
1630 1680 1060 154   288        

S Linkoeping 40 40 24            
S Lund 194 152 147 23    6       

S Moelndal 246 246 196 7    19      2 
S Oerebro 252 252 192 9           

S Stockholm 272 185 176 25   355    34    

S Umea 80 80 80 14    19       
CH Bern 88 88 76         7 7  

CH Lausanne 154 154 106 2   31 23       
CH Olten 136 129 68    20        

CH Zuerich 90 90 23 4           

GB Bristol 2399 2399 1538 194           

GB East Grinstead 236 236 204   8  20       

GB Manchester 2604 2604 1766 120           
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BIJLAGE 28: Données des tests sérologiques réalisés en Europe (EU mapping of blood donor testing requirements 2015 msr_overview_en). 
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BIJLAGE 29: Outcome of tissue establishment inspections performed in 2011 a. Non-
reproductive tissues and cells. Total inspections = 549; data reported by 22 Member States 
b. Reproductive cells (ART sector). Total inspections = 443; data reported by 21 Member 
States. (Bron: Fig. 6. Uit 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf). 
 

 
BIJLAGE 30: Tissue establishments’ status (public vs. private)/type of tissue (2011 data; 
data submitted by 25 Member States and one EEA country). (Bron: figuur 5 uit 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf). 
 

 
 
Legend: ART = assisted reproductive technologies. 
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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 40 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. 
 

 
 
 


