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Onderwerp: WNV SEIZOEN 2020 

 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

 

Het westnijlvirus (WNV) kan overgedragen worden via bloedproducten met mogelijks ernstige gevolgen 
voor de ontvanger. Conform de wet van 5 juli 19941 vragen we de bloedinstellingen om vanaf 1 juli tot 30 
november 2020, alle kandidaat-donors die in regio’s verbleven waar vorig jaar een groot aantal autochtone 
gevallen van besmetting werd vastgesteld, tot 28 dagen na het verlaten van het WNV-risicogebied uit te 
stellen voor het geven van volbloed of bloedcomponenten, tenzij een individuele 
nucleinezuuramplificatietest (NAT) negatief wordt bevonden. Het betreft volgende landen/regio’s:  

- Italië:   Provincie Padua 
- Roemenië:  Boekarest 
- Servië:  Belgrado 

Sinds het begin van het transmissieseizoen in 2020 werd nog geen enkel humaan geval van westnijlvirus 
of een uitbraak bij paarden in de EU-lidstaten en buurlanden gerapporteerd.  

Wekelijks zullen we op maandagnamiddag een update van de getroffen landen/regio’s plaatsen op onze 
website2. De voorzorgsmaatregelen voor deze nieuwe regio’s moeten worden toegepast binnen de acht 
dagen na publicatie. Eveneens zullen we verwijzen naar de overzichtskaart die gepubliceerd wordt door het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). 

Er bestaat ook een risico voor de overdracht van het virus via de transplantatie van weefsel en cellen. Dit 
is gesteund op de vaststelling van de overdracht van het virus via bloedtransfusie en via 
orgaantransplantatie. Daarom is het wenselijk dat de hoger vermelde voorzorgsmaatregel, waar mogelijk, 
ook op weefsel- en cellendonoren wordt toegepast. Hiervoor verwijzen we graag daar naar de informatie 
op onze website3. 

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 
 
Met beleefde groeten, 
 
 
 
 
Xavier De Cuyper 

Administrateur-generaal 

1 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/07/05/1994025254/justel 

2 https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/bloed_en_bloedbestanddelen/bloedinstellingen_0 
3 https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/menselijk_lichaamsmateriaal/Instellingen_voor_menselijk_0   
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