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Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, zoals u natuurlijk weet, denkt Nederland eraan 
om zijn donorselectiebeleid opnieuw onder de loep te nemen. De reden is een oordeel van het 
Nederlandse College voor de Rechten van de Mens dat zegt dat de uitsluiting van homo- en 
biseksuele mannen als discriminerend kan worden beschouwd. Ook in België is er een 
gelijkaardige omkadering bij het bloed geven want mannen, die seks hebben gehad met 
andere mannen, mogen geen bloed doneren en dit levenslang. 
 
In De Artsenkrant van 17 april heb ik gelezen dat het Rode Kruis, dat gedurende twee jaar een 
systematische review heeft gedaan van de wetenschappelijke literatuur omtrent dit thema, erg 
terughoudend reageert ten aanzien van een eventuele aanpassing van die 
voorzorgsmaatregel. Het Rode Kruis meent dat het wetenschappelijk onderzoek vandaag 
onvoldoende bewijs biedt om de maatregel te wijzigen. In afwachting van meer en beter 
onderzoek vraag het Rode Kruis het huidige beleid te behouden. Enkel een aanpassing van 
de termijn van uitsluiting is volgens de organisatie wel te overwegen. 
 
Ik lees in hetzelfde artikel ook dat u advies zou hebben gevraagd aan de Hoge 
Gezondheidsraad. 
 
Ik kom dan tot mijn vragen. Heeft u dit advies inderdaad opgevraagd? Heeft u het advies al 
ontvangen of wanneer mogen wij het verwachten? Wat is eigenlijk uw standpunt? Acht u een 
aanpassing van het huidig beleid wenselijk? Wat is uw mening inzake een aanpassing van 
minstens de termijn van uitsluiting? 
 
 
Minister Maggie De Block:  
 
Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Peel, er is ter zake inderdaad wat gaande in de ons 
omringende landen. 
 
In de eerste plaats ben ik van mening dat ook in de transfusiegeneeskunde de risico’s voor de 
ontvanger, de patiënt die bloedproducten krijgt, tot een absoluut minimum moeten worden 
beperkt.  
 
Het Europese Hof van Justitie heeft in een uitspraak inderdaad gesteld dat homoseksuele 
mannen onder voorwaarden kunnen worden uitgesloten voor het geven van bloed en dit in het 
kader van een vermeende discriminatoire uitsluiting van deze personen in Frankrijk.  
 



Ik heb ook een juridisch advies gevraagd aan de diensten van het FAGG over de juridische 
waarde van deze uitspraak. Welke voorwaarden kunnen worden opgelegd? Volstaat een 
verklaring op eer? Men heeft het onder andere ook over “geen seksuele contacten gedurende 
het laatste jaar vóór de bloedafname”. 
 
Het Hof stelt onder meer dat nagegaan moet worden of, voor mannen die seksuele 
betrekkingen hebben met mannen, het hoger risico van het krijgen van bloed met 
overdraagbare infectieziektes en ziektes zoals hiv nog steeds bestaat in Frankrijk. Ook moet 
worden gekeken of er minder belastende technieken bestaan die toch de veiligheid en de 
gezondheid van de ontvanger garanderen, met andere woorden, waarschijnlijk andere 
opsporingstests dan diegene die nu gebeuren. 
 
Aan de Hoge Gezondheidsraad heb ik een advies gevraagd over de uitsluitingscriteria voor 
bloeddonatie in zijn globaliteit. Die vraag reikt ook verder dan enkel infectueuze risico’s. Ik heb 
gevraagd om aan dat project prioriteit te geven binnen de lijst van de talrijke adviesvragen die 
gesteld worden. 
 
Voorts vindt er overleg plaats tussen mijn kabinet en de bloedinstellingen om kennis te nemen 
van hun standpunten. Zo kunnen we bekijken welke stappen we kunnen zetten en hoe een en 
ander juridisch onderbouwd is. Dat is namelijk een belangrijke aangelegenheid die, zoals de 
heer Senesael in vorige vergaderingen ook al heeft aangekaart, heel veel mensen aangaat. 
 
Ik heb ook goed geluisterd naar de uitleg van Philippe Vandekerckhove. Hij zegt dat bij het 
Rode Kruis de zaken voorlopig blijven zoals ze zijn. Voor het Rode Kruis gaat het om een 
uitsluiting op basis van een technische reden, namelijk de veiligheid van het bloed voor de 
ontvanger, en niet een uitsluiting op basis van een juridische reden, wat tot een discriminatie 
zou kunnen leiden. Ik neem daarvan nota. Ik vind dat een heel genuanceerde uitleg. Dat neemt 
echter niet weg dat wij ook moeten nagaan wat er daarmee gebeurt in de ons omringende 
landen, om vervolgens te evalueren hoe wij daarmee omgaan. 
 
Belangrijk is dat wij dat in alle sereniteit bespreken. Als wij een beslissing nemen, dan moet 
de veiligheid van de ontvanger gewaarborgd blijven, dus het risico mag niet verhogen ten 
opzichte van nu. Daar staat tegenover dat wij niet willen discrimineren op basis van seksueel 
gedrag op zich, maar de veiligheid van het bloed is natuurlijk zeer belangrijk. 
 
 
Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Mevrouw de minister, volgens mij zit de volledige commissie op uw lijn. Niemand heeft de 
bedoeling om te discrimineren. Het belangrijkste is dat wij de veiligheid van het bloed kunnen 
garanderen. Dat moet voor iedereen zo zijn. 
 
Ik vind het echter wel goed dat u werk hebt gemaakt van het bekijken wat de parameters 
precies kunnen zijn, zowel technisch als gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland, om na 
te gaan of er ergens kan worden geschoven zonder dat het risico voor de kwaliteit en de 
veiligheid van het bloed vergroot. Ik volg u daar zeker in en dank u dat u hier werk van maakt. 
 
 
Het incident is gesloten. 
 


