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Onderwerp: Update SARS-CoV-2 (09/20) 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Op 17 september bedroeg de voorraad1 erytrocytenconcentraten 9640 eenheden en bevond deze zich 
boven de optimale grenswaarde van 8500 eenheden. De distributie2 naar de ziekenhuizen herstelde zich 
eveneens tot een normaal niveau, maar is intussen licht afgenomen t.o.v. voorgaande jaren. 

De huidige kennis vereist het in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen voor kandidaat-
donoren: 

• Uitstel van kandidaat bloeddonoren die blootgesteld zijn aan een matig tot hoog risico tot ten 
minste 17 dagen3 na het contact; 

• Uitstel voor bevestigde casussen tot ten minste 14 dagen3,4,5 na het volledig verdwijnen van de 
symptomen en voltooiing van therapie. 
 

We blijven het belang benadrukken van sensibilisatie van zowel (kandidaat-)donoren als het personeel 
werkzaam in de bloedinstellingen:  
 

• 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; 

• Om symptomen te melden in de 2 weken volgend op de donatie; 
• 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. 

 
Ter herinnering meld ik u dat RNA-virussen met enveloppe, zoals SARS-CoV-2, worden verwijderd of 
geïnactiveerd tijdens de productie van plasmaderivaten. Routine selectiecriteria voor kandidaat-donoren 
blijven echter genoodzaakt.  

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 ECDC4, WHO5, FOD VVVL6 en 
Sciensano7.  

 
 
Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 

 

Met beleefde groeten, 
 
 
 
 
Xavier De Cuyper 
Administrateur-generaal 
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