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Onderwerp: Update SARS-CoV-2 

Mevrouw, Mijnheer 

Op 11 en 12 maart bedroeg de voorraad erytrocytenconcentraten 9435 eenheden en bevond deze zich 
boven de optimale grenswaarde van 8500 eenheden. 

Omwille van de snel evoluerende toestand rand het SARS-CoV-2 virus willen we u een aantal richtlijnen 
meegeven. 

Het potentieel voor transmissie van SARS-CoV-2 via bloed en bloedbestanddelen blijlt tot op heden 
onbekend. Tot nag toe werd er geen transmissie van respiratoire virussen (zoals coronavirussen) door 
transfusie of transplantatie gerapporteerd. Routine selectiecriteria voor kandldaat-donoren blijven echter 
genoodzaakt. 

Zolang geen verdere informatie beschikbaar is over de epidemiologie en pathogenese van deze infectie 
vragen we u om de volgende extra voorzorgsmaatregelen toe te passen1 : 

• Uitstel van kandidaat-donoren tot ten minste 28 dagen na mogelijke blootstelling aan een 
bevestigde casus; 

• Uitstel van kandidaat-donoren van bevestigde casussen tot ten minste 28 dagen na het volledig 
verdwijnen van de symptomen en voltooiing van therapie; 

• Uitstel van kandidaat-donoren tot ten minste 28 dagen na terugkeer uit een land / regio met 
wijdverspreide transmissie (bijvoorbeeld Italie, China, ... ). 

Volgende maatregelen dienen overwogen te warden: 

• Conform het voorstel van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8611 van 8 oktober 20092 "Verhoging 
van het aantal bloeddonaties gedurende een pandemie ", warden de combinaties van 
afnameprocedures - tijdens hetzelfde jaar - toegelaten voor mannelijke donoren: 

tot drie afereseprocedures van telkens twee erytrocytenconcentraten of, 
tot twee afereseprocedures van twee erytrocytenconcentraten en twee afnamen van 
volledig bloed of afereseprocedures van telkens een erytrocytenconcentraat of, 
tot een afereseprocedure van twee erytrocytenconcentraten en - tijdens hetzelfde jaar -
vier afnamen van volledig bloed of afereseprocedures van telkens een 
erytrocytenconcentraat. 

• Oproepen van donoren met specifieke bloedgroepen waarvoor er een tekort is; 
• Meten van de lichaamstemperatuur van kandidaat-donoren alvorens de arts de kandidaat-donor 

ondervraagt en onderzoekt; 
• Minimum 1 meter afstand te handhaven in de wachtzaal, tussen de afnamebedden enzovoort. 
• Donatie bij voorkeur op afspraak om zo te verm ijden dat donoren met mekaar in contact komen. 

1 https·//www ecdc europa eu/eo/aubltcations-data/raold-rjsk-assessmeot- ooyel-coronaylcys-d!sease-2019-cov!d- 19-pandemjc-lncreased 
2 https·//www health belgium be/nl/advles-8611-pandemle 
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We benadrukken het belang van sensibiliseren van zowel 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 SARS-CoV-2-infectie; 

• Om symptomen te melden in de 2 weken volgend op de donatie; 
• Om duidelijke communicatie aan de donoren te voorzien over het belang van donatie (via de 

website, e-mails, informatiebrochures, posters, sociale media enz.); 
• Om de nodige veiligheidsmaatregelen aan te nemen. 

Ter herinnering meld ik u dat RNA-virussen met enveloppe, zoals SARS-CoV-2, worden verwijderd of 
ge'inactiveerd tijdens de productie van plasmaderivaten. 

Updates over COVID- 19 zijn onder meer terug te vinden op de websites van ECDC3, WH04, FOD VVVL5 en 
Sciensano6 . 

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 

Met beleefde groeten, ... 

Xavier De Cuyper 
Adm in istrateu r-ge ne raa I 

3 httos · //www .ecdc.europa.eu/en/noyel-coronaylrus-chlna 
' https·//www who int/emeraencles/dlseases/noyel-coronaylrus-2019 
5 httos · //www ,lnfo-coronayirus.be/nl/news/ 
6 https· //epjdemlo.wlv- lsp be/ID/Pages/2019-nCov.aspx 
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