8 juni 2016

Mondelinge vraag van Valerie Van Peel, volksvertegenwoordiger, aan Maggie De Block,
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, betreffende bloeddonatie door
personen met hemochromatose.

In februari werd mijn wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het ook voor
hemochromatosepatiënten mogelijk wordt om bloed te doneren, mits voldaan is aan bepaalde
voorwaarden. De wet zelf werd op 14 maart in het Staatsblad gepubliceerd. Om deze ook in
praktijk te kunnen omzetten, dienen nog uitvoeringsbesluiten te worden uitgevaardigd die de
voorwaarden en parameters van de onderhoudsfase vaststellen (art. 4). Tot dat ogenblik is het
voor de patiënten en de bloedinstellingen nog niet mogelijk om de nieuwe wetgeving toe te
passen.
Van verscheidene patiënten ontving ik de vraag wanneer de wet effectief in de praktijk kan
worden omgezet, opdat ook zij in aanmerking kunnen komen om hun bloed te doneren.
Uiteraard zijn ook de bloedinstellingen zelf vol verwachting.

Mevrouw de minister,

Graag informeer ik via deze weg naar de stand van zaken voor wat betreft de
uitvoeringsbesluiten inzake de voorwaarden en parameters van de onderhoudsfase. Wanneer
worden deze besluiten verwacht? Wat is de timing?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Valerie Van Peel
Volksvertegenwoordiger

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
-

LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K1082, q 12396 van Valerie Van Peel
Betreft: Hemochromatosepatiënten

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Ik ben op de hoogte van deze problematiek. Deze weigering is niet onterecht zolang er geen
uitvoeringsbesluit is dat de voorwaarden en parameters van de onderhoudsfase zal bepalen.

De wettelijke bepalingen die personen die lijden aan erfelijke hemochromatose toelaten tot de
bloedgift, vormen slechts de rechtsgrond voor een gedetailleerde en controleerbare regeling
die door de Koning moet worden uitgewerkt. Dan pas is deze wet volledig toepasbaar.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een
analyse gemaakt van de uitvoering van de wet van 13.02.2016 tot wijziging van de wet van 5
juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, voor wat het
erkennen van het altruïstisch karakter van bloeddonatie door personen met hemochromatose
betreft. Een overleg is voorzien met technische en juridische experten van de beleidscel, het
FAGG en de bloedinstellingen om af te stemmen over de uitvoering van de wet. Een
voorontwerp van Koninklijk Besluit zal in elk geval de gebruikelijke adviesprocedures moeten
doorlopen.

De Minister,

La Ministre,

Maggie DE BLOCK

