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Onderwerp: DENGUE VIRUS 

 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

 

Sinds begin 2020 heerst een dengue uitbraak op de Franse Antillen. Op 16 juni 2020 werden er in totaal 
5 285 dengue gevallen gerapporteerd in Guadeloupe (222 door het laboratorium bevestigd), 1 508 in  
Sint Maarten (395 door het laboratorium bevestigd) en 359 (128 door het laboratorium bevestigd) in  
Saint-Barthélemy. Ook Martinique heeft 4 172 dengue gevallen gerapporteerd sinds begin 2020 tot en met 
31 mei 2020 (1 376 door het laboratorium bevestigd). Het Europees Centrum voor ziektepreventie en  
–bestrijding (ECDC) monitort de situatie op de Franse Antillen en publiceert wekelijks verdere 
epidemiologische updates in hun “Communicable Disease Threats Report”1.  

In Frans Guyana meldt de regionale gezondheidsdienst2 eveneens een epidemie (sinds begin 2019 werden 
1 440 gevallen gerapporteerd (op 20 mei 2020)). Tevens wensen wij mee te geven dat de epidemie op het 
eiland Réunion nog steeds gaande is (28 441 gerapporteerde gevallen sinds begin 2020 tot en met 24 
mei 2020), maar dat het aantal nieuwe gevallen geleidelijk aan afneemt3.  

Voor continentaal Europa wordt het risico van lokale overdracht van het virus momenteel als laag 
beschouwd maar door het toelaten van passagiersvluchten naar de Franse overzeese gebieden vanaf  
22 juni en de aangetoonde vectorcapaciteit van Aedes albopictus (die grotendeels aanwezig is in Zuid-
Europa) bestaat het risico op toename van autochtone gevallen. Het virus wordt door muggen, zoals onder 
meer Aedes Aegypti en Aedes albopictus, overgedragen. 

Om overdracht van het virus via toepassing van weefsel en cellen, inbegrepen gameten en embryo’s, te 
voorkomen vragen we u om alle kandidaat-donors die in één van de betrokken gebieden verbleven 
- hoe kort ook - tot 28 dagen na hun terugkeer uit het betrokken gebied uit te sluiten voor 
donatie van weefsels en cellen. 
 
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. dengue. 
 
Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 
 
Met beleefde groeten, 
 
 
 
 
Xavier De Cuyper 

Administrateur-generaal 

1 https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/reports-and-data/weekly-threats 

2 https://www.guyane.ars.sante.fr/ 
3 https://www.lareunion.ars.sante.fr 

http://www.fagg.be/
https://www.ecdc.europa.eu/en/threats-and-outbreaks/reports-and-data/weekly-threats
https://www.guyane.ars.sante.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/

		2020-06-28T17:25:29+0200
	Xavier De Cuyper (Signature)




