COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
van
WOENSDAG 10 JANUARI 2018
Namiddag
________
Samengevoegde vragen van
-

mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over
"de medisch begeleide voortplanting post mortem" (nr. 20898)

-

mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over
"de centrale registratie van medisch begeleide voortplanting" (nr. 20901)

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de voorzitter, eigenlijk vind ik niet dat deze vragen
samengevoegd moesten worden. Ik zou graag het eerste deel van deze samengevoegde
vraag omzetten in een schriftelijke vraag. Dat is gemakkelijker. Het gaat echt wel om twee
verschillende vragen.
Mijn tweede vraag gaat over de centrale registratie voor medisch begeleide voortplanting. In
uw antwoord op mijn vorige vraag betreffende het centraal registratiesysteem waarin de wet
medisch begeleide voortplanting voorziet, gaf u aan dat er overleg plaatsvindt tussen de
bevoegde administratie, het FAGG en de vertegenwoordigers van het College voor
reproductieve geneeskunde van de FOD Volksgezondheid. Vandaag is er namelijk nog altijd
geen enkele controle op het aantal donaties door eenzelfde donor en het gebruik daarvan.
Eenzelfde donor kan namelijk terecht bij verschillende centra.
In dat overleg werd bekeken of het register aan BELRAP gekoppeld kon worden. Daarnaast
werd ook het denkspoor onderzocht om de registratie als voorwaarde te stellen voor het
gebruik van de nomenclatuur.
Wat is de huidige stand van zaken van dat overleg? Welke vorderingen zijn er intussen
gemaakt? Komt die centrale registratie er nu?
Is er duidelijkheid over het denkspoor om de registratie als voorwaarde te koppelen aan de
nomenclatuur, om die zo af te dwingen?
In welke mate zou het mogelijk worden ook gegevens van vóór de wet van 2007 in dit systeem
op te nemen, met behoud van de anonimiteit en op vrijwillige basis?

Minister Maggie De Block: Er zal aan het FAGG gevraagd worden om de gecentraliseerde
registratie van de medisch begeleide voortplanting te voorzien in de toekomstige e-BELRAP
in samenwerking met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid. Deze wordt in de Health Data
ontwikkeld.
De verplichte registratie van ivf in BELRAP is voorzien in het koninklijk besluit van
15 februari 1999, houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s

reproductieve geneeskunde moeten voldoen om erkend te worden. Via de wijziging van de
nomenclatuur wordt de verplichte registratie in BELRAP met de indicatie voor de intra-uteriene
inseminatie nu ook een criterium voor de vergoeding van die intra-uteriene inseminatie.
Dat voorstel moet uiteraard ook worden voorgelegd aan de Privacycommissie. De gegevens
voor 2007 zouden theoretisch kunnen worden opgenomen indien het maximum van zes
families nog niet is bereikt en indien zij ook beschikbaar zijn in de centra voor medisch
begeleide voortplanting.

Valerie Van Peel (N-VA): Het laatste wat u zegt, is op zich wel een schrijnend antwoord. Het
is de realiteit, maar…

Minister Maggie De Block: Er zijn er goede en slechte. Ik weet dat ook. Er zijn er waar alles
minutieus wordt bijgehouden, maar er zijn er ook…

Valerie Van Peel (N-VA): Ja, ik weet het. Wij spreken over wetgeving die al redelijk oud is. De
centrale registratie wordt al lang gevraagd. Het gaat toch ook over belangrijke gegevens voor
heel wat mensen.

Minister Maggie De Block: Het instrument daarvoor was er vroeger nog niet, maar nu wel
door de nieuwe…

Valerie Van Peel (N-VA): Ik geef geen kritiek op u. Ik vind het alleen schrijnend dat u dat moet
antwoorden.

Minister Maggie De Block: Ik vind dat ook niet normaal.

Valerie Van Peel (N-VA): Neen, dat is ook niet normaal.

Minister Maggie De Block: Er wordt nu wel vooruitgang mee geboekt, maar wij denken dat
sommige centra niet alles minutieus hebben bijgehouden, waardoor het moeilijk wordt om het
dan ook nog met terugwerkende kracht te registreren.

Valerie Van Peel (N-VA): Ik kan alleen maar zeggen dat dit zeer schrijnend is.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

