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Betekenis van de term “gezondheidswerker” 
 

 
Geachte heer 
Geachte mevrouw 
 

 
Deze omzendbrief geeft duidelijkheid over de term “gezondheidswerker” in artikel 5, § 1, 4°, van het 
koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de 
terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong1 (hierna: KB bloed). Uit 
verschillende bepalingen van het KB bloed en de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten 
van menselijke oorsprong2 (hierna: Bloedwet) blijkt dat de term “gezondheidswerker” een arts is.  

 

1 Art. 3, eerste lid Bloedwet: “Bloed of bloedderivaten mogen alleen door een geneesheer of onder 
diens toezicht worden afgenomen of gebruikt.” 

2 Art. 14, § 1 en § 3 van de Bloedwet:  

a “§ 1. Vóór elke afneming wordt systematisch aan de donor een informatiefolder over AIDS 
overhandigd. Die folder moet vermelden wat risicogedrag is. 
Bovendien moet de onderzoekende arts zich er van vergewissen dat het begrip 
risicogedrag goed werd begrepen. Hij moet onder meer duidelijke vragen stellen die 

het hem mogelijk maken donors met een dergelijk gedrag af te wijzen. 
b “§ 3. De Koning kan de in § 1 bepaalde elementen inzake de schriftelijke informatie en inzake 

de ondervraging door de arts, vaststellen.” 
o Art. 5, § 1, 4° van het KB bloed (waar de gezondheidswerker vermeld staat) is een 

uitvoeringsbepaling van dit artikel. De gezondheidswerker zal dus een arts moeten zijn. 
3 Bijlage 8 van het KB bloed 6.1.5: “Het selectieproces moet de beoordeling van elke donor inhouden, 

uitgevoerd door een geschikte gekwalificeerde persoon die opgeleid is om geaccepteerde richtlijnen 
te gebruiken en werkt onder toezicht van een arts. Deze beoordeling houdt een interview, een 
vragenlijst en andere directe vragen in, indien nodig.” 
 

De donorselectie moet dus minstens bestaan uit één ondervraging door de arts waarbij de arts zich ervan 

moet vergewissen dat het begrip risicogedrag goed werd begrepen. De arts moet onder meer duidelijke 
vragen stellen om donors met dergelijk gedrag af te wijzen. Het selectieproces kan daarnaast deels 

worden uitgevoerd door een geschikt gekwalificeerd persoon die werkt onder het toezicht van een arts.    
 
Het uitvoeren van de volledige donorselectie door iemand anders dan een arts is in strijd met 
de wet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.  
 
 
Deze omzendbrief treedt in werking vanaf de verspreiding ervan. 

 
 
Met beleefde groeten 
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