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1. Inleiding 
 

De uitsluitingscriteria voor bloeddonatie door Mannen die seks hebben met mannen zoals bepaald in de 

wetgeving  van 2017 moeten elk jaar geëvalueerd worden en in functie daarvan kan tweejaarlijks een 

herziening van deze criteria doorgevoerd worden. Het KB vermeldt de taken die hiervoor dienen 

uitgevoerd te worden door de bloedinstellingen, het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het FAGG, de Hoge Gezondheidsraad en Sciensano.  

 

In december 2019 vond het eerste jaarlijkse overleg plaats van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan 

verbonden uitsluitingsperiodes van de donoren met betrekking tot seksueel gedrag. In dat verslag werden 

enkele aanbevelingen geformuleerd voor verdere monitoring. De methodologie die gehanteerd werd 

voor de evaluatie in december 2021 is dezelfde als die in 2019 en 2020. Hiervoor wordt verwezen naar 

het rapport van december 2019. 

Er zijn echter enkele nieuwe elementen in beschouwing te nemen sinds de evaluatie in 2020.  

Zoals vermeld in het rapport van 2020, zou het nuttig zijn om een studie over het buitenlands donorbeleid 

inzake seksueel risicogedrag te raadplegen. Op vraag van Minister Frank Vandenbroucke bestudeerde het 

FAGG, als vertegenwoordiger in de Europese Commissie, de evoluties met betrekking tot risicogedrag en 

bloeddonatie zowel in andere lidstaten als buiten de Europese Unie. De gegevens uit deze studie zijn een 

aanzet voor een verdere analyse en wetenschappelijke reflectie in dit dossier. 

Ook de wetenschappelijke evidentie en de opties zoals geformuleerd in het recente advies van de Hoge 

Gezondheidsraad zijn van een niet te onderschatten relevantie indien we dit debat op een 

maatschappelijk verantwoorde wijze willen voeren. Dit rapport, met publicatiedatum van 3 november 

2021, werd evenwel onder embargo gehouden door de Hoge Gezondheidsraad tot 28 maart 2022 en aldus 

niet besproken tijdens de evaluatie in december 2021.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017081105
https://www.health.belgium.be/nl/verslag-eerste-overleg-uitsluitingscriteria-bloeddonatie


4 
Bloeddonatie door MSM: derde jaarlijkse evaluatie 

2. Bespreking van de gegevens van de bloedinstellingen voor het jaar 

2020 en evaluatie van de jaarrapporten hemovigilantie (2013-

2020) m.b.t. het risicoprofiel van MSM 
 

De gegevens van de vier bloedinstellingen werden in september 2021 ingediend bij de FOD 

Volksgezondheid (DGGS) en gecompileerd. Het FAGG heeft de verplichte rapportering door de 

bloedinstellingen in het kader van hemovigilantie geanalyseerd. De bloedinstellingen rapporteren onder 

andere over het aantal donoren, de donaties, de weigeringen en het risicogedrag van de kandidaat-

donoren wier donatie werd geweigerd.  

In 2020 waren er in ons land 300.086 donoren en 644.881 donaties. De stijging van het aantal donoren 

sinds 2018 zet zich voort met een beperkte stijging van het aantal donaties en voornamelijk bij gekende 

donoren.  

In 2020 werden in totaal 52.728 bloeddonoren geweigerd tegenover 66.928 in 2019. Daarvan werden er 

17.946 geweigerd omdat ze tot een hoogrisicogroep behoorden tegenover 24.733 personen in 2019. De 

redenen voor weigering zijn o.a.: reizen naar het buitenland waar een infectie met westnijlvirus werd 

gemeld aan het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), een recente operatie of 

endoscopie, het zetten van een tatoeage of piercing, druggebruik, evenals de blootstelling aan het risico 

van een via transfusie overdraagbare infectie door het seksueel gedrag van de aspirant-donor. 

Deze significante daling van het aantal geweigerden is deels te verklaren door de COVID-19-pandemie en 

bijhorende maatregelen, die een stijging van het aantal gekende donoren en een daling van nieuwe 

donoren tot gevolg hadden.  

Tabel 1: Totaal aantal donoren geweigerd door hoogrisicogedrag 
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De data die de bloedinstellingen aan het FAGG bezorgden geven aan dat er één hiv-seroconversie werd 

vastgesteld, met name bij een nieuwe donor.  

Tabel 2: Aantal geconfirmeerd positieve donoren per 100.000 donaties (N= absolute aantallen) 

Merker 2018 2019 2020 

 hiv1 0,0 (0) 0,2 (1) 0,2 (1) 

HBV 5,4 (32) 4,6 (29) 3,9 (25) 

HCV 2,7 (16) 2,4 (15) 2,8 (18) 

Syfilis 6,4 (38) 5,9 (37) 5,9 (38) 

 

 

 

In 2020 hebben de bloedinstellingen 610 ernstige 

ongewenste voorvallen en 262 ernstige 

ongewenste bijwerkingen gemeld aan het FAGG, 

tegenover 255 voorvallen en 234 bijwerkingen in 

2019.  

Deze sterke stijging van het aantal ernstige 

ongewenste voorvallen in 2020 is te verklaren 

door de toegenomen meldingen omwille van 

COVID-19.  

Van de 610 voorvallen hadden 592 betrekking op 

de donorgeschiktheid. Deze specifieke voorvallen 

worden hieronder verder uitgelegd. 
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In 205 van de 610 voorvallen die door de bloedinstellingen gemeld werden aan het FAGG betrof het 

informatie die door de donor gekend was, maar niet aan het licht kwam tijdens de anamnese door de arts 

van de bloedinstelling.  

358 van de 610 voorvallen betrof meldingen waarbij de informatie niet gekend was door de donor op het 

moment van de donorselectie, maar nadien alsnog door de donor gemeld werd aan de bloedinstelling: 

informatie over soa’s, maar ook griepsymptomen, koorts, zona, etc. In 29 gevallen werd de donor 

aanvaard voor donatie ondanks de aanwezigheid van een contra-indicatie (informatie gekend tijdens 

donorselectie). 

Zoals de vorige jaren kwamen risicofactoren voor besmetting met hepatitis B/C, hiv1 en prionziekten het 

meeste voor (93 gevallen). Blootstelling aan het risico van een via bloed overdraagbare infectie door 

seksueel risicogedrag (donor of sekspartner) vertegenwoordigde 61,3% van deze gemelde risicofactoren 

in 2020 (51,6% in 2019 en 60% in 2018), de iatrogene handelingen (endoscopie, grote heelkunde) 28% en 

de percutane bloedcontacten (piercing, tatoeage) 8,6%. 

Tabel 3: Risicofactoren voor besmetting van een via bloed overdraagbare infectie (hiv, HBV, HCV en 

prionziekten) 
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Uit de gegevens van de bloedinstellingen worden de volgende conclusies geformuleerd: 

• het aantal donoren en donaties is opnieuw gestegen in 2019 en 2020 

• in 2020 werd er één seroconversie voor hiv vastgesteld 

• het aantal seroconversies voor syfilis blijft hoog (bijna 40 per jaar), waarin het aandeel van 

mannelijke donoren bijna 70% is 

• het aantal geconfirmeerd positieve donoren voor hepatitis B is op het laagste niveau in 7 jaar, 

terwijl hepatitis C het hoogst is sinds 7 jaar 

• het aantal meldingen met betrekking tot seksueel risicogedrag is opnieuw gestegen in 2020 ten 

opzichte van 2019, met 10 van de 57 meldingen die MSM-gedrag betroffen 

• het risico op seroconversie bij nieuwe donoren is veel hoger dan bij gekende donoren 

• de meest frequente reden van uitsluiting voor donatie - binnen de risicocategorie gerelateerd aan 

het seksueel gedrag van de aspirant-donor -  betreft de categorie “personen die seksueel contact 

hadden met een nieuwe partner”, zowel bij nieuwe als gekende donoren 
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3. Rode Kruis Vlaanderen: uitstelcriteria bij hoogrisicodonoren  
 

Het Rode Kruis Vlaanderen (RKV) heeft een bijkomende analyse uitgevoerd op haar gegevensbestand. In 

de vragenlijsten die de donoren van het RKV invullen worden bijkomende vragen gesteld voor 

wetenschappelijk onderzoek. Deze vragen hebben betrekking op het risicogedrag dat gesteld werd voor 

de uitstelperiode van 12 maanden, en waarbij het risico dus niet meer aanwezig is wanneer de kandidaat-

donor zich aanmeldt voor donatie. Doordat de wetgeving in 2017 werd aangepast, mogen deze 

risicogroepen wel doneren.  

Tabel 4: Aantal gekende en nieuwe donoren RKV 

  

Nieuwe donoren Gekende donoren Totaal 

Aantal donoren 25.256 135.479 160.735 

Aantal donaties 25.256 391.838 417.094 

 

Tabel 5: Donoren met hoogrisicogedrag  

 
Nieuwe 
seksuele 
partner 

MSM 
In ruil voor 
geld 
/goederen 

Meerdere 
partners 

Risico bij 
partner 

Totaal 

Aantal donoren 7.015 170 121 588 550 1.429 

Aantal donaties 19.140 454 291 1.378 1.386 3.509 

 

Donoren onder nieuwe wetgeving: risico niet aanwezig in de laatste 12 maanden 

7.015 van het totaal aantal donoren bij het RKV maakten melding van een nieuwe seksuele partner. Het 

aantal donoren dat bloed mag geven onder de nieuwe wetgeving is 1.429, op het totaal van 160.735 

donoren. Uit deze gegevens blijkt dat donoren, die behoren tot de risicocategorieën m.b.t. blootstelling 

aan het risico van een via transfusie overdraagbare infectie door het seksueel gedrag van de aspirant-

donor, slechts 0,89% van de donoren bedraagt en beperkt bijdragen tot de bloedvoorraad (0,84% van de 

bloeddonaties). Deze groep van donoren is evenwel verantwoordelijk voor 11,7% van de gedetecteerde 

syfilisgevallen. Conclusie: In 2020 waren donoren met een seksueel hoogrisicocontact dat langer dan 12 

maanden geleden plaatsvond, oververtegenwoordigd bij het aantal gedetecteerde syfilisgevallen. De data 

die sinds de nieuwe wetgeving bekomen werden zijn statistisch op dit ogenblik nog te beperkt voor 

definitieve conclusies.  



9 
Bloeddonatie door MSM: derde jaarlijkse evaluatie 

4. FAGG: Studies buitenlands beleid inzake uitsluitingscriteria en 

donoren 
 

Zoals vermeld in het rapport van 2020, is het ook van belang internationale cijfers te raadplegen  over het 

buitenlands donorbeleid inzake seksueel risicogedrag. Op vraag van Minister Frank Vandenbroucke 

bestudeerde het FAGG, als vertegenwoordiger in de Europese Commissie, de evoluties met betrekking tot 

risicogedrag en bloeddonatie zowel in de andere lidstaten als buiten de Europese Unie. 

Algemeen gesteld is er een evolutie merkbaar in de standpunten en uitsluitingscriteria voor MSM-

donorbeleid. In het buitenland veranderde het beleid omwille van verschillende redenen, zoals de 

geruststellende resultaten van het vorige uitsluitingsbeleid, de ervaringen van andere landen met 

soepelere uitsluitingscriteria, het gebruik van gevoeligere testmethodes, en de COVID-19-pandemie en de 

impact ervan op de inzameling. Zo werden de uitsluitingscriteria in sommige landen versoepeld om de 

bloedvoorraad te verzekeren.  

 

Australië:  

Begin 2021 gebeurde er een wijziging voor MSM. De uitsluitingsperiode voor bloeddonatie door MSM 

werd verkort van 12 naar 3 maanden voor het laatste MSM-contact van de donor.1 

Belangrijke melding is dat hiv nog steeds hoofdzakelijk wordt overgedragen via seksueel contact tussen 

mannen. Zelfs binnen verklaarde monogame relaties is het risico gemiddeld 50 keer hoger dan bij 

heteroseksuele paren.  

De MSM die pre-exposure hiv-prophylaxis (PrEP) gebruiken, moeten 12 maanden wachten gerekend 

vanaf de laatste dosis alvorens te kunnen doneren. Er zijn namelijk aanwijzingen dat PrEP invloed hebben 

op het vermogen van de tests om vroege hiv-infectie op te sporen. 

 

Canada:  

Canada voerde een geleidelijke versoepeling in voor MSM: 2013 (van levenslange uitsluiting naar 

uitsluiting voor een periode van 5 jaar), 2016 (van 5 jaar naar 1 jaar), 2019 (van 1 jaar naar 3 maanden).2 

Tegelijkertijd hebben zij 15 evidence based onderzoeksprojecten opgestart om een alternatieve screening 

voor bloed- en plasmadonoren te onderzoeken.  

Canada blijft wel personen weigeren die PrEP/PEP gebruiken, aangezien dit de tijd tussen de infectie en 

de opsporing in het bloed kan vertragen, met een mogelijke verstoring van de testen van donorbloed op 

infectieziekten tot gevolg. Ook op dit gebied is er verder onderzoek nodig.  

 

 
1 https://www.donateblood.com.au/postponements 
2 https://www.blood.ca/en/blood/am-i-eligible/men-who-have-sex-men 

https://www.donateblood.com.au/postponements
https://www.blood.ca/en/blood/am-i-eligible/men-who-have-sex-men


10 
Bloeddonatie door MSM: derde jaarlijkse evaluatie 

Finland:  

Finland heeft de tijdelijke uitsluiting voor MSM ingekort van 12 naar 4 maanden, aangezien 4 maanden 

voldoende zouden zijn om recente infecties te detecteren. Ook voor het uitsluitingscriterium voor ander 

hoogrisicogedrag, nl. betaalde seksuele diensten, geldt een uitsluitingsperiode van 4 maanden. In geval 

van intraveneus drug- en geneesmiddelengebruik zonder voorschrift bij de sekspartner is deze volledig 

uitgesloten van bloeddonatie.3  

Finland behoudt evenwel een uitsluiting voor plasmaderivaten: zij kunnen niet gebruikt worden indien zij 

afkomstig zijn van mannelijke MSM-donoren. 

 

Frankrijk:  

Frankrijk meldde in 2021 dat MSM geen bloed of bloedplaatjes mogen doneren om de gezondheid van de 

patiënten te beschermen en elk risico op overdracht van besmettelijke ziekten te vermijden, als de 

kandidaat-donor in de afgelopen vier maanden seksuele gemeenschap had met een man, ook al was die 

beschermd. Als de donor zijn seksuele partner langer dan 4 maanden kent, kan hij enkel plasma doneren.4  

N.B.: Sinds januari 2022 is er echter een belangrijke wijziging doorgevoerd in het donorbeleid van Frankrijk 

met betrekking tot MSM. De Franse regering bevestigt de schrapping van de verwijzing naar seksuele 

geaardheid in de selectiecriteria voor donatiekandidaten. De wijzigingen in de selectiecriteria en de 

nieuwe vragenlijst zijn vandaag aan het Franse toezichtcomité voorgelegd: 1/ de criteria en vragen in 

verband met mannen die seks hebben met mannen werden geschrapt; 2/ aan de vragenlijst werden twee 

vragen toegevoegd om te specificeren dat het nemen van PrEP/PEP zou leiden tot een uitstel van de 

kandidaat voor een periode van 4 maanden vanaf de laatste behandeling; 3/ de lijst van geneesmiddelen 

waarvan het gebruik tot uitstel leidt, is bijgewerkt. Dit werd niet opgenomen in de evaluatie van het 

buitenlands donorbeleid aangezien de wetgeving in december 2021 niet gewijzigd was.5 

 

Nederland:  

MSM worden uitgesloten voor bloeddonatie voor een periode van 4 maanden. Een vrouwelijke kandidaat-

donor in Nederland is eveneens 4 maanden uitgesloten indien zij seksueel contact had met een man die 

seks had met een man of meerdere mannen. De incubatietijd van een hepatitis B virusinfectie is bepalend 

bij de uitsluitingsperiode, omdat deze een langere vensterperiode heeft dan de andere infecties waarop 

bloeddonaties worden getest. Het kan tot vier maanden duren voordat een besmetting met hepatitis B 

 
3 https://www.bloodservice.fi/news/blood-donation-deferral-period-after-sex-between-men-to-shorten 
https://www.bloodservice.fi/news/changes-to-blood-donation-eligibility-on-3-may-2021 
https://www.bloodservice.fi/blood-donation/we-need-you/faq 
4 https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=2&etape=2 
5 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1139 

https://www.bloodservice.fi/news/blood-donation-deferral-period-after-sex-between-men-to-shorten
https://www.bloodservice.fi/news/changes-to-blood-donation-eligibility-on-3-may-2021
https://www.bloodservice.fi/blood-donation/we-need-you/faq
https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=2&etape=2
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1139
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virus kan worden aangetoond met een serologische laboratoriumtest. Die tijd moet daarom in elk geval 

worden afgewacht.6 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat MSM een sterk verhoogd risico hebben op 

bloedoverdraagbare infecties. In 2018 was 61% van de 62 acute HCV-gevallen bij MSM en de SOA-centra 

meldden 72 HBV-infecties waarvan 32% bij MSM. De Stichting HIV maakte in 2020 melding dat nieuwe 

hiv-infecties meer dan 100 keer vaker optreden bij MSM dan bij mannen die uitsluitend met vrouwen seks 

hebben.7 

Sinds september 2021 is de uitsluiting van 4 maanden niet meer van toepassing wanneer de MSM-

kandidaat-donor seks heeft met een man met wie hij een duurzame monogame relatie heeft. Onder een 

duurzame monogame relatie wordt verstaan: een relatie tussen twee mensen met een duur van ten 

minste 12 maanden waarbij beide partners uitsluitend met elkaar seksueel contact hebben.8 

 

Verenigd Koninkrijk: 

Mannen die seks hebben met mannen en al 3 maanden of langer dezelfde partner hebben en aan de 

andere toelatingscriteria voldoen, kunnen bloed geven. Iedereen die in de afgelopen drie maanden anale 

seks heeft gehad met een nieuwe partner of meerdere partners, ongeacht zijn of haar geslacht of dat van 

de partner, moet drie maanden wachten voordat hij of zij bloed kan geven.9 Bij gebruik van PrEP of PEP, 

kan geen bloed gegeven worden. Wanneer de medicatie met PrEP of PEP wordt stopgezet, moet 3 

maanden worden gewacht alvorens bloed kan worden gegeven.  

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het VK plasma importeert van buitenlandse donoren omwille 

van vCJD. Het VK beoordeelt de geschiktheid om bloed te geven uitsluitend op basis van de eigen 

individuele ervaringen.  

N.B.: In België is het hebben van meerdere partners een uitsluitingscriterium met een wettelijke uitsluiting 
van 12 maanden en een nieuwe partner leidt tot een uitsluiting van 4 maanden vanaf het eerste seksuele 
contact.  

 

Oostenrijk:  

MSM worden uitgesloten van bloedgift voor een periode van 12 maanden. Ook personen die in de 

afgelopen 12 maanden seks hebben gehad met meer dan drie seksuele partners worden 12 maanden 

 
6 https://www.sanquin.nl/bloed-doneren/mag-ik-bloed-geven 
7 https://www.sanquin.nl/over-sanquin/dossiers/donorkeuring-en-mannen-die-seks-hebben-met-mannen 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/syphilis-annual-epidemiological-report-2017.pdf 
https://www.hiv-monitoring.nl/application/files/7716/0571/6500/Netherlands_HIV_Monitoring_Report_2020.pdf 
8 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/11/kamerbrief-over-
actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021.pdf 
9 Men who have sex with men - NHS Blood Donation 

https://www.sanquin.nl/bloed-doneren/mag-ik-bloed-geven
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/dossiers/donorkeuring-en-mannen-die-seks-hebben-met-mannen
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/syphilis-annual-epidemiological-report-2017.pdf
https://www.hiv-monitoring.nl/application/files/7716/0571/6500/Netherlands_HIV_Monitoring_Report_2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/11/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/11/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021.pdf
https://www.blood.co.uk/who-can-give-blood/men-who-have-sex-with-men/
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uitgesloten, ongeacht hun geslacht. Vrouwen die seks hadden met een MSM mogen ook voor een periode 

van 12 maanden niet doneren.10  

 

Verenigde Staten:  

Gedurende de COVID-19-pandemie heeft US FDA (Food and Drug Administration) de uitsluiting van 1 jaar 

verminderd naar 3 maanden.11  

Andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Canada, waren overgestapt op een 

uitsluitingsperiode van drie maanden voor MSM, en tot dusver zijn er uit deze landen geen meldingen van 

veiligheidsproblemen na de invoering van deze verandering. Het geheel van de surveillance-informatie en 

de ervaring met een uitsluiting van drie maanden in andere landen, gecombineerd met het uniforme 

gebruik van nucleïnezuurtests voor hiv, HBV en HCV, waarmee elk van deze virussen binnen drie maanden 

na de eerste besmetting kan worden opgespoord, brengt het FDA tot de conclusie dat op dit moment een 

verandering naar een aanbevolen uitsluiting van drie maanden wetenschappelijk wordt ondersteund. 

 

 

 

 

  

 
10 https://www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/blutspende-ausschlussgruende 
11 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-provides-updated-
guidance-address-urgent-need-blood-during-pandemic 
https://www.fda.gov/media/92490/download 

https://www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/blutspende-ausschlussgruende
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-provides-updated-guidance-address-urgent-need-blood-during-pandemic
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-provides-updated-guidance-address-urgent-need-blood-during-pandemic
https://www.fda.gov/media/92490/download
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Overzichtstabel: 

Land 
Uitsluitingsbeleid 
MSM 

Opmerkingen 

Australië 2021: verkort van 12 
naar 3 maanden  

PrEP-gebruikers worden 12 maanden uitgesloten 

Canada 2019: verkort van 12 
naar 3 maanden 

PrEP-gebruikers worden geweigerd 
  

Finland 2019: verkort van 12 
naar 4 maanden  

Finland behoudt evenwel een uitsluiting voor plasmaderivaten: zij kunnen niet 
gebruikt worden indien zij afkomstig zijn van mannelijke MSM-donoren. 

Frankrijk 2021: MSM 4 
maanden uitgesloten 
van donatie van bloed 
of bloedplaatjes 

Als de donor zijn seksuele partner langer dan 4 maanden kent, kan hij enkel 
plasma doneren.  

 
Sinds januari 2022 De wijzigingen in de selectiecriteria en de nieuwe vragenlijst zijn aan het Franse 

toezichtcomité voorgelegd: 1/ de criteria en vragen in verband met mannen die 
seks hebben met mannen werden geschrapt; 2/ er werden twee vragen 
toegevoegd om te specificeren dat het nemen van PrEP/PEP zou leiden tot een 
uitsluiting van de kandidaat voor een periode van 4 maanden vanaf de laatste 
behandeling; 3/ de lijst van geneesmiddelen waarvan het gebruik tot uitstel 
leidt, is bijgewerkt.  

Nederland  4 maanden Een vrouwelijke kandidaat-donor in Nederland is eveneens 4 maanden 
uitgesloten indien zij seksueel contact had met een man die seks had met een 
man of meerdere mannen. 

 
Sinds september 2021 De uitsluiting van 4 maanden is niet meer van toepassing wanneer de MSM-

kandidaat-donor seks heeft met een man met wie hij een duurzame monogame 
relatie heeft.  

Verenigd  
Koninkrijk 

Geen uitsluiting voor 
MSM die al 3 
maanden of langer 
dezelfde partner 
hebben  

-  PrEP-gebruikers worden uitgesloten. Wanneer het gebruik van PrEP of PEP 
wordt stopgezet, moet 3 maanden worden gewacht voor het geven van bloed. 

-  3 maanden uitsluiting indien anale seks met nieuwe partner. 
-  plasma wordt geïmporteerd wordt van buitenlandse donoren o.w.v. vCJD. 

Oostenrijk 12 maanden De uitsluitingsperiode van 12 maanden geldt eveneens voor vrouwen die seks 
hadden met een MSM. 

Verenigde 
Staten 

3 maanden 
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4.1. Enkele belangrijke aanvullingen en studies 
 

Recente studies wijzen uit dat de prevalentie van hiv bij mannelijke MSM-donoren met 0.25% veel lager 

is dan de geschatte 11 of 12%. Dit zou wijzen op een geslaagde zelfselectie. Belangrijk om hierbij de 

kanttekening te maken dat dit enkel over hiv-infecties gaat, en niet HCV, HBV of syfilis betreft.12  

Sinds 2016 worden in Frankrijk pilootprojecten uitgevoerd met ‘quarantaineplasma’ van donoren. 

Quarantaineplasma wordt vers ingevroren en verkregen uit aferese of volbloed en bevroren binnen 24 

uur na inzameling, zonder enige andere fysisch-chemische behandeling. Zoals alle plasma's voor directe 

therapeutische doeleinden, is het ontdaan van leukocyten. Beveiliging van het plasma door quarantaine 

bestaat uit het opslaan van plasma voor een minimum van 60 dagen. Deze periode maakt het mogelijk 

om de systematische biologische screening van seroconversie voor virussen uit te voeren. Na deze periode 

wordt de vrijgave afhankelijk gesteld van een nieuwe controle op de overeenstemming van de donor met 

de voorgeschreven biologische tests.13 14 

Het Verenigd Koninkrijk ziet een stijging van seroconversies van syfilis sinds 2016 bij de gekende donoren. 

Een aanzienlijke toename van syfilis biedt een monitor voor toegenomen risicogedrag en voor de 

compliantie van de donor.15 

In 2018 en 2019 (dit is de periode dat er een 3-maanden-uitsluiting van toepassing was) werden 85 

recente infecties vastgesteld: 15 virale en 70 syfilisinfecties. 70% van de infecties werd teruggevonden bij 

mannen en 68% bij regelmatige donoren. De niet-naleving  met de donorregels was 9% bij de donoren 

met recente infecties en 16% bij de totale donorgroep. 

Toen de MSM-uitsluitingsperiode werd verkort tot 3 maanden, werd vastgesteld dat minder donors zich 

niet hielden aan de MSM-uitsluitingsperiode; 2/15 van de donors met recente virale infectie en 12/70 met 

recente syfilis werden in 2018-19 gemeld als MSM, maar waarvan slechts 4 donoren niet in 

overeenstemming waren met de 3-maanden-regel. Onder een uitsluitingsperiode van 3 maanden werd 

een verhoogd aandeel van syfilis vastgesteld in het recente verleden (< 12 maanden geleden) bij MSM. 

Een verhoging van het aantal syfilis reactieve donoren wijst erop dat het aandeel van donoren met 

risicogedrag toeneemt in de donorpopulatie.16 

 

 
12 Davison KL, Reynolds CA, Andrews N et al.: Blood donation by men who have sex with men: using evidence to 
change policy. Vox Sang 2021; 116, 260-272 
13 Goldman M, Shih AW‐Y, O'Brien SF et al.: Donor deferral policies for men who have sex with men: past, present 
and future. Vox Sang 2018; 113, 95-103 
14 https://www.revuebiologiemedicale.fr/images/Infos_bio/TRANSFUSION%20PLASMA_INFOBIO_312.pdf 
15 https://nibts.hscni.net/download/fair/fair_sabto_20201211.pdf 
16 https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/further-fair-steering-group-
recommendations-around-hiv-risk/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://www.revuebiologiemedicale.fr/images/Infos_bio/TRANSFUSION%20PLASMA_INFOBIO_312.pdf
https://nibts.hscni.net/download/fair/fair_sabto_20201211.pdf
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/further-fair-steering-group-recommendations-around-hiv-risk/
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/further-fair-steering-group-recommendations-around-hiv-risk/


15 
Bloeddonatie door MSM: derde jaarlijkse evaluatie 

Onderstaande figuren capteren visueel de evolutie van syfilisgevallen in het VK zoals ze gerapporteerd 

zijn in het FAIR-SABTO rapport.  

 

Figuur 1: Prevalentie van syfilis in het VK: het aantal syfilisgevallen per 100.000 donatiescreenings in 

elke donorgroep 

 

 

 
 

 

Bij de interpretatie van de cijfers van het VK, moet rekening gehouden worden met het feit dat het VK 1/ 

omwille van vCJD plasma uit het buitenland invoert; en 2/ meerdere partners toelaat. Het tekort in de 

bloedvoorraad door de pandemie in 2020, en de wens om plasma van convalescente Covidpatiënten in te 

zamelen, werd toen bijgestuurd door het heropstarten van de inzameling van VK-plasma. Dit kan dus tot 

een verschuiving van de seroconversie percentages leiden die mogelijk niets met toegelaten MSM-

donaties te maken heeft.17 

 

In Duitsland zijn de gezondheidsautoriteiten van mening dat "volgens de huidige stand van de wetenschap 

een tijdelijke uitsluiting van donatie gedurende vier maanden na het laatste seksueel risicogedrag 

 
17 https://www.nhsbt.nhs.uk/news/first-blood-plasma-for-medicines-donations-begin/ 

https://www.nhsbt.nhs.uk/news/first-blood-plasma-for-medicines-donations-begin/
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voldoende is om de hoge veiligheid van bloedproducten te blijven waarborgen. In het kader van een 

wederzijds monogaam/seksueel exclusief partnerschap mag niet worden uitgegaan van seksueel 

risicogedrag, ongeacht het geslacht van de betrokken personen".18 Sinds 14 september 2021 is er dus 

geen uitsluiting van 4 maanden meer voor donoren in een wederzijds monogame of exclusieve relatie. 

 

4.2. Conclusies 

De grote lijnen van deze vergelijkende internationale studie over buitenlands donorbeleid zijn dat er in 
het buitenland versoepelingen zijn doorgevoerd, enerzijds wat de uitsluitingsperiode voor seksueel 
hoogrisicocontact betreft en anderzijds wat betreft wijzigingen in de vragenlijst die een donatie 
voorafgaat. In het geval van een versoepeling van de uitsluitingsperiode, betreft deze veelal een 
verkorting van 12 naar 4 maanden. Ook zijn de beweegredenen achter de wijzigingen verschillend. Zo was 
de COVID-pandemie in sommige landen een katalysator wegens een tekort in de bloedvoorraad. De 
uitsluitingscriteria verschillen veelal tussen landen. In sommige landen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen donoren met of zonder een monogame relatie. Ook geldt soms uitsluiting van een vrouwelijke 
donor na een contact met een MSM. 

In het selectie-interview wordt steeds vaker ingegaan op het risicogedrag van de kandidaat-donor, 
ongeacht het geslacht. In Frankrijk werden recent wijzigingen aangebracht in de vraagstelling: 1/ de 
criteria en vragen in verband met mannen die seks hebben met mannen werden geschrapt; 2/ er werden 
twee vragen toegevoegd m.b.t. tot de specificatie van het gebruik van PrEP/PEP, welke kan leiden tot de 
uitsluiting van de kandidaat voor een periode van 4 maanden, gerekend vanaf de laatste behandeling. 

De incubatietijd van het Hepatitis B-virus zorgt voor een grotere vensterperiode. Ook blijven de verschillen 
in testing- en screeningmethodes aanwezig, zoals de quarantaine voor bloedplasma en een uitsluiting van 
plasmaderivaten van MSM. 

Vooral het gebruik van PrEP en PEP door kandidaat-donoren behoeft verder onderzoek. In de meeste 
landen worden deze donoren uitgesloten voor donatie, omdat deze medicatie zou interfereren met de 
testing op hiv-infecties.  

 
18 https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pdf 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pdf
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5. Sciensano: Epidemiologie van de hiv-infectie 

5.1. Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2020. 
 

Sciensano publiceerde in december 2021 het rapport “Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. 

Toestand op 31 december 2020”. 

Na een stijging van het aantal nieuwe hiv- en aids-diagnoses sinds de vroege jaren ’80, werd een piek 

bereikt in 2012. Van 2012 tot 2019 werd een daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld met 

25%. Opmerkelijk is dat er in 2019 opnieuw een zeer lichte stijging van 4% opgemerkt werd. In 2020 

echter, werd een daling gezien van het aantal nieuwe diagnoses van 21%, nl. van 926 (2019) naar 727 

(2020).  

Deze daling van 21% is duidelijk gerelateerd aan de COVID-19-pandemie en de opgelegde 

inperkingsmaatregelen. Deze hadden een invloed op verschillende determinanten van de hiv-diagnoses 

zoals de test- en screeningactiviteiten, seksuele contacten en migratiedynamieken. In april 2020 werd een 

daling van 47% opgetekend voor nieuwe diagnoses in vergelijking met dezelfde maand in de voorgaande 

jaren. 

Voor wat het land van oorsprong betreft zien we een uitgesproken daling van het aantal nieuwe hiv-

diagnoses bij personen uit landen in Sub-Saharaans Afrika en België. Daarentegen wordt er een lichte 

stijging genoteerd van de diagnoses bij personen van Europese oorsprong en bij migranten uit Azië en 

Latijns-Amerika. 

Bij het opsplitsen naar overdrachtswijze, is er een sterke daling bij heteroseksuele overdracht en MSM. Er 

is echter ook een aanzienlijke proportie waarvan de gegevens over de overdracht ongekend zijn. Bij MSM 

afkomstig uit Azië en Latijns-Amerika is er echter opnieuw een stijging in 2020. Bij MSM uit andere 

Europese landen daarentegen zien we een daling. In de groep met heteroseksuele overdracht is het aantal 

nieuwe diagnoses gedaald bij alle nationaliteiten. 

In 2020 werden 183 van de hiv-infecties laattijdig gediagnosticeerd, tegenover 234 in 2019. Deze daling is 

gerelateerd aan algemene daling van diagnoses in 2020. De overgrote meerderheid van de acute infecties 

wordt gediagnosticeerd bij mensen met de Belgische nationaliteit. De diagnoses van acute infectie in 2020 

zijn significant gedaald bij MSM met de Belgische nationaliteit, en blijven stabiel bij MSM van niet-

Belgische nationaliteit. 

In België waren er in 2020 naar schatting 1.585 (95% CI, 1254-1900) niet-gediagnosticeerde personen die 

met hiv leven. Het gebruikte statistische model houdt echter geen rekening met plotselinge 

veranderingen in testactiviteiten zoals tijdens de COVID-19-pandemie in 2020. Daarom moeten de 

voorgestelde resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien een 

onderschatting van het aantal niet-gediagnosticeerde personen mogelijk is. Op basis van hetzelfde 

statistische model werd het aantal MSM met een niet-gediagnosticeerde hiv-infectie in 2020 geschat op 

557 (95% CI: 412 - 697) en het aantal heteroseksuelen op 1.037 (95% CI: 635 - 1285). Bij MSM is het aantal 

niet-gediagnosticeerden hoger bij personen met een niet-Belgische nationaliteit; bij heteroseksuelen bij 

https://www.sciensano.be/nl/biblio/epidemiologie-van-aids-en-hiv-infectie-belgie-toestand-op-31-december-2020
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personen met een Sub-Saharaans Afrikaanse nationaliteit. De interpretatie van de schattingen voor niet-

Belgen wordt echter bemoeilijkt door het migratieaspect: deze personen kunnen in de periode vóór hun 

diagnose buiten België hebben gewoond. 

Maandelijks werden er 56 hiv-testen afgenomen per 1.000 inwoners. Dit is veel in vergelijking met andere 

landen. Ook hier zien we de impact van de pandemie: een daling van 58% in april en een daling van 25% 

in november. 

Sinds 1 juni 2017 is Pre-Exposure Profylaxis (PrEP), de hiv-preventiepil, beschikbaar in België en wordt ze 

terugbetaald voor personen met een verhoogd risico op seksueel verworven hiv-infectie. In 2020 hebben 

1.690 personen voor het eerst een PrEP-behandeling opgestart. Daarvan heeft 96,3% een MSM-profiel. 

Voor 2020 is het totaal aantal gebruikers van PrEP gestegen met 12% ten opzichte van 2019 naar 3.983 

gebruikers. 99% van alle PrEP-gebruikers zijn mannelijk. 

In 2020 kregen 1502 personen een Post Exposure Profylaxis (PEP) voor hiv. Hiervan was 64% man, 54% 

van de behandelingen bij mannen betrof een blootstelling door seks tussen mannen.  

Een optimale zorgverlening is belangrijk, evenals de continuïteit van de behandeling. In 2020, werden 17 

018 hiv-patiënten medisch opgevolgd in België. Terwijl het aantal patiënten in medische opvolging tijdens 

de voorgaande jaren gestaag toenam, was er in 2020 een lichte daling. Voor patiënten met een 

antiretrovirale therapie werd in 2020 nog steeds een dekkingsgraad bereikt van 98%. De pandemie heeft 

deze zorg niet aangetast en deze bleef even optimaal als de voorgaande jaren.   

 

5.2. Colibri-survey 
 

De Colibri Survey staat voor ‘COnnecting Laboratory Information with Behavior for Recent Infection’. De 

studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent in samenwerking met Sciensano. Dit is een studie 

uitgevoerd bij hiv-patiënten gediagnosticeerd met een recente hiv-infectie (minder dan 4 maanden 

geleden), en liep van mei 2018 tot maart 2020. De studie gaat het zelf gerapporteerd gedrag na over de 

periode van 3 maanden voorafgaand aan de hiv-diagnose en peilt naar seksueel gedrag, druggebruik, 

depressieve gevoelens, en preventieve mogelijkheden. Hoewel het een kleinschalig opgezette studie is, 

biedt ze wel enig inzicht over het eigen gedrag en de individuele risico-inschatting.  

Zo zijn er enkele opmerkelijke inzichten: 

- Recente nieuwe hiv-infecties vinden ook plaats in stabiele relaties.   

- Een beperkt aantal participanten rapporteert geen enkele seksuele partner gehad te hebben 

tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de diagnose terwijl ze geïnfecteerd werden met hiv via 

seksuele overdracht: het zelf gerapporteerde gedrag lijkt dus niet steeds betrouwbaar. 
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Tabel 7: Verdeling van de deelnemers aan de studie Colibri-survey volgens de gerapporteerde wijze van 

infectie en het aantal en type seksuele partners 

 

 

5.3. Recente studies over hiv-prevalentie in België 
 

Eerste hiv-prevalentieschattingen bij een representatief deel van volwassenen van Sub-Saharaans 

Afrikaanse (SSA) migranten in Antwerpen (n=744). De hiv-prevalentie was 5,9% (95% CI: 3.4%-10.1%) 

onder vrouwen en 4,2% (95% CI: 1,6%-10,6%) onder mannen. De prevalentie bij SSA MSM ligt hoger dan 

de schatting die hier wordt weergegeven voor alle SSA migranten.19 

De studie EMIS - The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey – uit 2017 werd uitgevoerd 

in 50 landen door Sigma Research van de London School of Hygiene and Tropical Medicine in 

samenwerking met het Robert Koch Instituut. Deze tweede editie gebeurde in navolging van de editie van 

2010, en geeft opnieuw een bijzonder en waardevol inzicht in de levensstijl en het welzijn van de MSM-

gemeenschap. De enquête is eveneens belangrijk om de kennis over onze doelgroep(en) verder op te 

bouwen, alsook voor het vormgeven van het werk van doelgroeporganisaties, inbegrepen Sensoa en Ex 

Aequo. 

De Belgische steekproef bestond uit 2.746 respondenten. Hiervan gaf 12,3% aan dat ze gediagnosticeerd 

waren met hiv. 77% van de respondenten gaf aan dat de meest recente seksuele betrekkingen met 

mannen in de laatste 6 maanden gebeurden. Net geen 80% had seksueel contact met één of meerdere 

losse partners in de laatste 12 maanden; bij ongeveer 1 op 5 (22,9%) ging het om meer dan 10 

verschillende losse partners. 40% van de respondenten had seksuele betrekkingen met losse partners 

zonder condoom. Van de mannen die seksuele betrekkingen hadden met losse partners zonder condoom, 

was dat voor 1 op 10 (11,4%) met een hiv-positieve partner. Voor de mannen die seksuele betrekkingen 

hadden met hiv-positieve partners zonder condoom was dat voor ongeveer 80% met partners met een 

ondetecteerbare virale lading. Een belangrijke kanttekening is dat de respondenten van de Belgische 

 
19 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174677 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174677
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steekproef voornamelijk gerekruteerd werden via datingsites waardoor de resultaten uit deze survey niet 

representatief zijn voor alle homo/biseksuele en andere MSM in België.20 21 

Het residuele risico van het transfusiesysteem werd geschat door de WHO-methode (WHO guidelines on 

estimation of residual risk of HIV, HBV or HCV. 2016) toe te passen op de cijfers van regelmatige donoren 

in België (aantal donoren en aantal vastgestelde hiv-infecties). De schatting van het residuele risico in de 

context van de bloeddonatievoorwaarden zoals van kracht in 2020 was zeer laag.  

 

 

Sciensano formuleerde onderstaande conclusies op basis van de recentste cijfers: 

• er worden nog steeds nieuwe hiv-diagnoses gesteld: 727 diagnoses in 2020 

• MSM in België blijven hoog risico lopen op hiv: in 2020 was 47% van nieuwe diagnoses bij MSM 

• 1/3de van de niet-gediagnosticeerde populatie zijn MSM 

• er wordt een stijging van nieuwe diagnoses vastgesteld bij MSM van Aziatische en Latijns-

Amerikaanse origine en uit andere Europese landen 

• noodzaak om het multimodaal en inclusief preventiebeleid verder te zetten om de hiv-epidemie 

onder controle te houden, vooral gezien de diversiteit van de getroffen populaties in België  

• de hiv-prevalentie is hoog bij MSM en personen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika  

• gedragsonderzoek bij gediagnosticeerde recent hiv-geïnfecteerde personen toont aan dat:  

o recente infecties zelfs kunnen optreden bij het hebben van één vaste partner  

o zelf gerapporteerd seksueel gedrag niet altijd betrouwbaar is 

o er meldingen zijn dat infectie gebeurde via seks, hoewel in diezelfde meldingen wordt 

aangegeven geen seksuele partner(s) te hebben in de 3 maanden voorafgaand aan de 

diagnose 

 
20 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/European-MSM-internet-survey-2017-findings.pdf  
21https://www.sciensano.be/nl/biblio/european-men-who-have-sex-men-internet-survey-emis-2017-resultaten-

voor-belgie 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/European-MSM-internet-survey-2017-findings.pdf
https://www.sciensano.be/nl/biblio/european-men-who-have-sex-men-internet-survey-emis-2017-resultaten-voor-belgie
https://www.sciensano.be/nl/biblio/european-men-who-have-sex-men-internet-survey-emis-2017-resultaten-voor-belgie
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6. Overzicht van de conclusies m.b.t. bloeddonaties bij risicogroepen 

gerelateerd aan het seksueel gedrag van de aspirant-donor 
 

 Gegevens Bloedinstellingen en hemovigilantie FAGG 

 
• het aantal donoren en donaties is opnieuw gestegen in 2019 en 2020 

• het aantal seroconversies voor syfilis blijft hoog (bijna 40 per jaar), waarin het aandeel 

van mannelijke donoren bijna 70% is 

• het aantal geconfirmeerd positieve donoren voor hepatitis B is op het laagste niveau in 7 

jaar, terwijl hepatitis C het hoogst is sinds 7 jaar 

• het aantal meldingen met betrekking tot seksueel risicogedrag is opnieuw gestegen in 

2020 ten opzichte van 2019, met 10 van de 57 meldingen die MSM-gedrag betroffen 

 
 
 

Bij één nieuwe donor werd een seroconversie vastgesteld in het bloedstaal voor het hiv. Ook 
waren er seroconversies bij nieuwe donoren voor de HBV, HCV en syfilis. Bij gekende donoren 
waren het voornamelijk seroconversies voor syfilis. Het risico op seroconversie bij nieuwe 
donoren is veel hoger dan bij gekende donoren. 

 
Uit de gegevens van het Rode Kruis Vlaanderen blijkt dat donoren die behoren tot de 
risicocategorieën m.b.t. blootstelling aan het risico van een via transfusie overdraagbare 
infectie door het seksueel gedrag van de aspirant-donor, slechts 0,89% van de donoren 
bedraagt en de bijdrage tot de bloedvoorraad is 0,84% van de bloeddonaties. Deze groep van 
donoren is evenwel verantwoordelijk voor 11,7% van de gedetecteerde syfilisgevallen. In 
2020 waren donoren met een seksueel hoogrisicocontact dat langer dan 12 maanden geleden 
plaatsvond, oververtegenwoordigd bij het aantal gedetecteerde syfilisgevallen.  

 Sciensano: hiv-epidemiologie 

 
• er worden nog steeds nieuwe hiv-diagnoses gesteld: 727 diagnoses in 2020 

• MSM in België blijven hoog risico lopen op hiv: in 2020 was 47% van nieuwe diagnoses 
bij MSM 

• 1/3de van de niet-gediagnosticeerde populatie zijn MSM 

• er wordt een stijging van nieuwe diagnoses vastgesteld bij MSM van Aziatische en 
Latijns-Amerikaanse origine en uit andere Europese landen 

• de hiv-prevalentie is hoog bij MSM en personen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika  

• gedragsonderzoek bij gediagnosticeerde recent hiv-geïnfecteerde personen toont aan 
dat:  
o recente infecties zelfs kunnen optreden bij het hebben van één vaste partner  
o zelf gerapporteerd seksueel gedrag niet altijd betrouwbaar is 
o er meldingen zijn dat infectie gebeurde via seks, hoewel in diezelfde meldingen 

wordt aangegeven geen seksuele partner(s) te hebben in de 3 maanden 
voorafgaand aan de diagnose 
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 Studie buitenlands donorbeleid 

 
De grote lijnen van deze vergelijkende studie zijn dat er in het buitenland versoepelingen zijn 
doorgevoerd, enerzijds wat de uitstelperiode voor seksueel hoogrisicocontact betreft en 
anderzijds wijzigingen in de vragenlijst die een donatie voorafgaan. In het geval van een 
versoepeling van de uitsluitingsperiode, betreft deze veelal een verkorting van 12 naar 4 
maanden. Ook zijn de beweegredenen achter de wijzigingen verschillend, zo was de COVID-
pandemie in sommige landen een katalysator wegens een tekort in de bloedvoorraad. De 
uitstelcriteria verschillen veelal: in sommige landen wordt er een onderscheid gemaakt voor 
donoren die een monogame relatie hebben, anderzijds geldt er ook soms een uitsluiting voor 
een vrouwelijke donor na een contact met een MSM. 

 De incubatietijd van het Hepatitis B-virus zorgt voor een grotere vensterperiode. Ook blijven de 
verschillen in test- en screeningmethodes aanwezig, zoals de quarantaine voor bloedplasma en 
een uitsluiting van plasmaderivaten van MSM. 

 
In het selectie-interview wordt er steeds vaker ingegaan op het risicogedrag van de kandidaat-
donor, ongeacht het geslacht. Het is vooral het gebruik van PrEP en PEP door kandidaat-
donoren dat verder onderzoek behoeft. In de meeste landen worden deze donoren uitgesloten 
voor donatie, omdat deze medicatie zou interfereren met de tests op door bloed overdraagbare 
infecties (hiv, HCV, HBV, syfilis). Een aanpassing van de vragenlijst is dan ook in sommige landen 
gebeurd, met name in Frankrijk, dat melding maakt van het expliciet bevragen van kandidaat-
donoren op het gebruik van deze medicatie. 

 Advies Hoge Gezondheidsraad 

 
Dit overzicht kan worden aangevuld met een studie van de HGR, zoals gepubliceerd op maandag 
28 maart 2022. Het nieuwe advies is een update van de overwegingen en aanbevelingen over 
seksueel risicogedrag van MSM in de context van bloedgiften, zoals in 2016 uitgebracht in het 
advies nr. 9291 van de Hoge Gezondheidsraad. Dit advies werd gepubliceerd na de evaluatie in 
december, en werd aldus niet besproken door de werkgroep. 

 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9665-9666-seksueel-risicogedrag-en-bloeddonatie-van-msm
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7. Aanbevelingen voor verdere monitoring 
 

De relevante cijfers sinds de wetswijziging in 2017 en de rapportering van de bloedinstellingen in acht 

genomen, lijken de maatregelen in België voor stabiele cijfers in de epidemiologische situatie te zorgen. 

Ook zijn de cijfers m.b.t. hoogrisicogedrag stabiel gebleven. In 2020 was de groep met hoogrisicogedrag 

echter wel oververtegenwoordigd bij het aantal syfilis-reactieve gevallen.  

De Belgische cijfers laten nog niet toe om het effect van 12 maanden uitstel bij de specifieke 

risicocategorieën gerelateerd aan het seksueel gedrag van de aspirant-donor wetenschappelijk te 

onderbouwen. 

Op vraag van Minister Vandenbroucke voerde het FAGG een studie uit naar het buitenlands donorbeleid 

met de focus op de uitsluitingsperiode voor MSM. Meerdere landen hebben de afgelopen jaren 

wijzigingen doorgevoerd met name een verkorting van de uitsluitingsperiode naar drie of vier maanden. 

Enkele landen hebben het afgelopen jaar het MSM-criterium opgeheven voor MSM in stabiele en 

exclusieve partnerschappen. Hemovigilantiegegevens uit deze landen zijn, gezien de recente 

implementatiedata, nog niet publiek beschikbaar. 

Met betrekking tot de MSM-populatie is er echter een grote onbekende factor die van belang is voor 

bloeddonatie. Dit is het gebruik van PrEP en PEP (Pre en Post-Expositie-Profylaxe) door kandidaat-donoren 

dat verder onderzoek behoeft. Voor de aanbeveling van verdere monitoring kan het van nut zijn om te 

bekijken in welk opzicht de vraagstelling met betrekking tot het gebruik van PrEP en PEP kan worden 

aangepast, en eventueel ook tot de effecten van een wijziging naar het expliciet bevragen van het 

individueel risicogedrag op de veiligheid van het bloedproduct, het donorbestand en op de wijze waarop 

collectes dienen te worden georganiseerd. 

De Hoge Gezondheidsraad en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België hebben in 2022 hun 

advies beschikbaar gemaakt. Deze adviezen zullen door de werkgroep besproken worden in de volgende 

evaluatievergadering. 


