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Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 
  
Bij deze vragen wij Uw aandacht voor de aanbevelingen van de Hoge 
Gezondheidsraad ter voorkoming van de overdracht van spongiforme encefalopathiën 
(ziekte van Creutzfeldt-Jakob). 
 
Zoals U wellicht weet ontstond in 1986 bij rundvee in het Verenigd Koninkrijk een 
epidemie van een overdraagbare neurodegeneratieve aandoening, de zogenaamde 
Gekke Koeienziekte of Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE). De oorsprong 
hiervan lag vermoedelijk bij het voeden van herkauwers met meel bereid uit 
slachtafval dat besmet was met prionen (proteinaceous infectious particles).   
 
Sinds 1996 werd bij mensen een gelijkaardige neurologische aandoening vastgesteld, 
een variant van de Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD), die wellicht veroorzaakt werd 
door het eten van met BSE besmet rundvlees. Hoewel er wetenschappelijk nog 
onduidelijkheden bestaan, blijkt dat de oorzakelijke prionen ook van mens tot mens 
overdraagbaar zijn via toediening van bloed(componenten) of andere producten van 
humane oorsprong, alsook bij heelkundige of invasieve ingrepen via besmet medisch 
materiaal of instrumenten. Het risico op dergelijke secondaire transmissie van vCJD is 
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reëel, vooral gezien de lange incubatieperiode en de bestaande populatie van 
asymptomatische, geïnfecteerde personen, en de onmogelijkheid van routine 
screening op vCJD. 
 
In dit verband  hou ik, als Minister van Volksgezondheid, eraan U met aandrang te 
verzoeken om Uw medewerking te verlenen aan volgende twee belangrijke 
activiteiten. 
 

1) Melding, traceerbaarheid en epidemiologische opvolging 
Tot nog toe werden in België enkel erfelijke en sporadische vormen van de ziekte 
van Creutzfeldt-Jakob (CJD) gediagnosticeerd, en zijn geen gevallen bekend van 
de besmettelijke iatrogene of variabele vormen. Sinds 1998 bestaat er in ons land 
een surveillancenetwerk, gecoördineerd door het de CJD-Commissie van de Hoge 
gezondheidsraad, het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV), en 
zeven Universitaire Referentiecentra. 
Het is de verantwoordelijkheid van alle artsen, huisartsen en neurologen, om alle 
verdachte gevallen van CJD systematisch te melden aan het surveillancenetwerk, 
zodat er een neuropathologische bevestiging kan plaatsvinden van de diagnose 
(autopsie) en opdat alle gevallen van CJD, en vooral van de overdraagbare 
vormen kunnen geïdentificeerd worden. 
Het is eveneens de verantwoordelijkheid van alle zorgverstrekkers om de 
volledige traceerbaarheid te garanderen van alle toegediende producten van 
menselijke oorsprong  en door nauwgezet dossierbeheer een adekwate 
documentatie en registratie te verzekeren van alle verstrekte zorgen, 
behandelingsprocessen, en relevante feiten en verwikkelingen. 
 
2) Preventie  
Recent werden door de Hoge Gezondheidsraad een reeks praktische 
aanbevelingen geformuleerd om  de overdracht van spongiforme encefalopathiën 
te voorkomen. Wij verzoeken de verantwoordelijken en de medische directie van 
de verzorgings- en bloedtransfusieinstellingen om hun personeel te informeren 
over de vermelde risico’s en de nodige voorzorgsmaatregelen in de praktijk te 
brengen.  
 

In bijlage vindt U dan ook het document van de Hoge Gezondheidsraad, die de nodige 
informatie en referenties bevat met betrekking tot vermelde problematiek. 

 
U dank wetend voor Uw kostbare medewerking, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De Minister van Volksgezondheid, 

 
 
 
 
 
 

R. Demotte 


