COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
van
DINSDAG 24 APRIL 2018
Namiddag
______
Samengevoegde vragen van:
-

mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over
"hemochromatose" (nr. 23984)
mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over
"bloeddonatie door personen met hemochromatose" (nr. 24946)
mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over
"bloeddonatie door patiënten met hemochromatose" (nr. 25112)
o Antwoord minister
o Repliek

Nathalie Muylle (CD&V): Mevrouw de minister, ik kan heel kort zijn. De wet van 15 februari 2016 van
mevrouw Van Peel en mezelf bleek, na onderzoek van de juridische dienst van het FAGG, moeilijk
uitvoerbaar. Dit werd rechtgezet in de wet houdende diverse bepalingen, die op 20 juli 2017 werd
goedgekeurd. Op 28 augustus 2017 verscheen die in Het Belgisch Staatsblad.
U had ook aangekondigd dat er zou worden gewerkt aan parallelle uitvoeringsbesluiten. Wij zijn
vandaag negen maand verder en er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten. Ik had dan ook graag van u
vernomen wanneer wij deze mogen verwachten.
Ik vermoed dat ook collega Van Peel wekelijks wordt aangesproken door mensen die zitten te wachten.
Zij zouden heel graag bloed willen geven, maar zij moeten wachten op die uitvoeringsbesluiten.
Wanneer mogen wij deze verwachten?
Catherine Fonck (cdH): Het is niet voor het eerst dat ik u vraag naar besluiten die al maanden tot jaren
in het vooruitzicht worden gesteld. Het is niet voor het eerst dat uw beloften niet in praktijk worden
gebracht.
In juli 2017 zei u dat de uitvoeringsbesluiten van de wet werden voorbereid. Het is nog steeds wachten
daarop.
We kunnen dus alleen maar vaststellen dat er nog steeds bloed wordt weggegooid in plaats van het te
gebruiken voor donatie.
Kunt u uw beloften eindelijk in daden omzetten, ten gunste van de betrokken patiënten en van de
patiënten die dat bloed zouden kunnen nodig hebben?
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik denk dat ik deze vraag al zes keer heb gesteld. De
laatste keer was in februari en toen was het antwoord dat het ten laatste eind maart zou zijn. Het is
ondertussen eind april en ze zijn nog niet gepubliceerd.

Mijn eerste vraag is de vraag naar de echte timing. Waar mogen wij nu vanuit gaan?
U hebt in uw vorig antwoord gezegd dat u voor een informatiecampagne ten aanzien van de patiënten
zou zorgen. Het is heel belangrijk dat dit gebeurt. Heeft die campagne al vorm gekregen?
Worden de instellingen meteen bij de publicatie op de hoogte gebracht? Staat dat in de steigers? Ik
hoop dat het antwoord is dat het net is gepubliceerd en dat de informatiecampagne morgen van start
gaat.
Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, collega's, het is inderdaad een lijdensweg geweest.
U weet dat het wettelijk kader voor bloeddonaties door personen met hemochromanomatose er al
was op 28 augustus 2017.
Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten heeft daarop een
voorontwerp van besluit voorbereid. Dat heeft enorm veel tijd gevergd.
Na advies van de Raad van State heb ik het dan ook ondertekend. De datum van de afkondiging is 15
april. De publicatie volgt weldra. Ik heb gevraagd wanneer weldra is, want we kennen ook onverwijld
en dat heeft ook heel lang geduurd. Men heeft mij gezegd: in de loop van de week van 30 april.
Ik hoop dat die publicatie er vóór het einde van de maand is. Als ze mij een blaas wijsmaken, maak ik
er u ook een wijs.
De informatiecampagne is ook voorbereid door de diensten van het FAGG.
Nathalie Muylle (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. De agenda zal het
uitwijzen. Als ze u een blaas hebben wijsgemaakt, zitten wij hier over een paar weken met een nieuwe
vraag. Wij hebben goede hoop dat dit uiteindelijk het goede moment is en wij dit volgende week
kunnen verwachten.
Minister Maggie De Block: Als het er is, zal ik een tweetje doen en u allemaal taggen. Ik wil modern
werken
Catherine Fonck (cdH): Dit is de zoveelste belofte die u doet. U zou iemand moeten aanstellen in uw
kabinet die nagaat of de maatregelen toepasselijk zijn.
Maggie De Block, ministre: Que pensez-vous que font les membres du cabinet? Vous pensez qu'ils
jouent au football?
Catherine Fonck (cdH): (…)
Minister Maggie De Block: Het besluit is er, maar als er bij het FAGG geen vooruitgang wordt geboekt,
kunnen we hun werk niet in hun plaats doen.
Catherine Fonck (cdH): Ook de besluiten omtrent orgaandonatie laten op zich wachten. U schuift uw
ministeriële verantwoordelijkheid af op de administratie.
Maggie De Block, ministre: Non
Catherine Fonck (cdH): Si, pour deux dossiers, vous avez dit que c'était de la faute des autres car ils
n'ont pas travaillé en temps et en heure. Soit vous vous engagez personnellement en estimant qu'il est
possible pour les administrations de travailler dans les temps – donc appliquer la loi et prendre les
arrêtés d'exécution –, soit ce n'est pas le cas et il ne faut pas communiquer de façon erronée, madame
la ministre.

Maggie De Block, ministre: J'ai toujours communiqué les dates qui m'avaient été données par
l'AFMPS!
Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, on ne va pas discuter pendant 150 ans sur cette question.
Maggie De Block, ministre: L'arrêté royal a été pris plus tôt que prévu, mais le travail qui a suivi a pris
plus de temps. Je ne dis pas que c'est de leur faute. Je me contente de faire un constat.
Catherine Fonck (cdH): U kunt beter pas communiceren wanneer de maatregelen toepasselijk zijn.
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik hoop van harte dat die informatie klopt en dat het
Rode Kruis voldoende op de hoogte wordt gehouden. Zij stellen nog geregeld die vraag via mij en dat
lijkt mij niet de bedoeling.
Het incident is gesloten.

