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Onderwerp: Update SARS-CoV-2 (07/22) 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Gezien de huidige evolutie in de COVID-19 varianten en mogelijkse implicaties worden de maatregelen 

herzien. 

 

De huidige kennis [1] en de huidige maatregelen [2] vereisen het in acht nemen van de volgende 

voorzorgsmaatregelen voor kandidaat-donoren: 

• Uitstel van kandidaat-donoren, indien deze volgens de huidige maatregelen [3] in quarantaine 

moeten. 

• Uitstel van donatie voor bevestigde gevallen tot ten minste 14 dagen na het volledig 

verdwijnen van de symptomen of bewijs van virale RNA-klaring uit de bovenste 

luchtwegen. 

• Uitstel van kandidaat-donoren na terugkeer van een reis is grotendeels afhankelijk van de 

geografische locatie van de reis en de vaccinatiestatus van de donor [4] 

• Testen op het moment van afname moet het onderwerp zijn van zinvolle reflectie en is alleen 

interessant bij specifieke indicaties en afhankelijk van het donorselectieproces (klinische 

anamnese, blootstellingsrisico, vaccinatie). Het testen van monsters in dit stadium van de 

epidemie valt niet langer binnen een systematisch en routinematig kader [5]. 

 

 
[1] https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Supply-SoHO-COVID-19--second-update-erratum-Feb-2021.pdf 
[2] https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/aanpak-van-mogelijke-en-bevestigde-covid-gevallen 
[3] https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/quarantaine 
[4] https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/bij-reis-naar-belgie 
[5] https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/diagnose 
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De teststrategie en aanbevolen testindicaties worden regelmatig opnieuw beoordeeld en aangepast op basis 

van wetenschappelijk bewijs door Sciensano's Risk Assessment Group. De uiteindelijke strategie wordt 

bepaald door de Risk Management Group/RMG van Sciensano.  

We blijven het belang benadrukken van sensibilisatie van zowel (kandidaat-) donoren als het personeel 

werkzaam in de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal:  

• Om niet te doneren in geval van symptomen die verenigbaar zijn met SARS-CoV-2-infectie of in 

het geval van diagnose van COVID-19 ; 

• Uitnodigen om symptomen binnen de 2 weken volgend op donatie te melden aan het 

donorcentrum. Indien er sprake is van een bevestigde of waarschijnlijke COVID-19 infectie in de 

donor, dient de ontvanger gemonitord te worden voor COVID-19 en geassocieerde complicaties. 

De nodige maatregelen moeten genomen worden om nosocomiale verspreiding binnen de 

transplantatie eenheid te vermijden. Weefselinstellingen en transplantatiecentra moeten bij het 

verzamelen en analyseren van gegevens bijzondere aandacht besteden aan biovigilantie ; 

• Om duidelijke communicatie aan de kandidaat-donoren te voorzien over het belang van donatie 

en de veiligheidsmaatregelen (via website, informatiebrochures, posters, sociale media enz.) ; 

• Om de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 

 

SARS-CoV-2 kan gedurende de behandeling van bepaalde types weefsel geïnactiveerd worden. De 

weefselinstelling dient het risico en de mogelijke inactivatie / eliminatie van geënveloppeerde virussen door 

dergelijke behandeling te beoordelen. 

 

Gelieve deze maatregelen binnen de acht dagen na ontvangst van deze nota toe te passen. Deze 

informatienota vervangt de voorgaande informatienota’s m.b.t. COVID-19. Verdere relevante updates over 

COVID-19 zijn onder meer terug te vinden op de websites van ECDC [6], WHO [7], FOD VVVL [8] en 

Sciensano [9].  

 

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 

 

Met beleefde groeten, 

 

 
 

Xavier De Cuyper 

Administrateur-generaal 

i.o. Hugues Malonne 

Directeur-generaal DG PRE Vergunning 

 
[6] https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 
[7] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
[8] https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ 
[9] https://covid-19.sciensano.be/nl 
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