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schaffen om na te denken over risico’s, over 
hoe groot de kans op overdracht is.”

Afwegen
“De EU wil vanuit het veld nieuwe aanbeve-
lingen”, zegt Marian van Kraaij, unitdirecteur 
Transfusiegeneeskunde en Donorzaken bij 
Sanquin Bloedbank. Zij neemt het project-
leiderschap van Wim de Kort, wegens diens 
pensionering, over. “Een aanbeveling kan 
zijn dat je de epidemiologische gegevens 
van een land meeneemt in je afwegingen. 
In Italië zijn bijvoorbeeld veel meer mensen 
dan in Nederland besmet met hepatitis C; 
niet alleen donors, ook ontvangers. Dat 
maakt je afwegingen met betrekking tot 
donorselectie weer anders.”

Geen kleine dingen
Sanquin treedt als projectleider op vanwege 
zijn expertise op gebied van donorstudies: 
waarom doneren mensen bloed, wat doet dat 
met donors, wanneer haken ze af en hoe kun 
je ze het beste begeleiden. De Kort: “De ene 
donor is de andere niet.” “Er is op verschil-
lende terreinen nog relatief weinig bekend 
over risico’s voor donors”, vult Marian van 
Kraaij aan. “Bijvoorbeeld stamceldonors 
krijgen geneesmiddelen toegediend opdat ze 
extra stamcellen vormen. Met behulp van 
aferese-apparatuur, worden witte bloedcellen 
uit hun bloed gehaald. Dat zijn geen kleine 
dingen. Er worden wel al langere tijd registra-
ties bijgehouden van wat er daarna gebeurt 
met niet verwante donors. Dat gebeurt nog 
maar kort bij verwante donors, die mogelijk 
een sterke sociale en ethische druk ervaren 
om een ziek familielid te helpen.”

Van inventarisatie tot training
Het project, waar zo’n vijftig experts op aller-
lei terreinen aan meewerken, start met de 
inventarisatie hoe men overal in Europa donors 
selecteert en beschermt. Vervolgens worden 
gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd. 
Op basis daarvan wordt een minimum-vragen-
lijst voor donors opgesteld. Ten slotte zet het 
consortium een trainingsprogramma op voor 
professionals in de lidstaten. Voorjaar 2020 
moet het project zijn beëindigd.

Europa buigt zich 
over donorselectie 
en -bescherming
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Op 21 september 2017 is de kick off van het 
programma Transfusion and Transplantation: 
protection and selection of donors (TRANS-
POSE). Een Europees onderzoeksconsortium 
onder leiding van Sanquin gaat kaders 
benoemen voor selectie van mensen die 
bloed, weefsels of cellen doneren.

SoHo worden ze genoemd, ‘substances of 
human origin’ – bloedproducten, organen, 
weefsels, zaad-, ei- en andere cellen. In heel 
Europa wisselen SoHo nogal eens van 
lichaam: bloed jaarlijks zo’n twintig miljoen 
keer, organen 30.000 keer, ei- en zaadcellen 
800.000 keer en andere cellen en weefsels 
500.000 keer. Afname, bewerking en toe-
diening zijn streng gereguleerd. Maar in 
Brussel werd al enkele jaren nagedacht over 
herziening van de richtlijnen, vooral met 
het oog op de gezondheid van levende 
donors en ethische omgang met overleden 
orgaandonors.

Uitgangspunten
“Bestaande directieven zijn soms onduidelijk, 
soms te precies en soms te algemeen om goed 
op donors te kunnen letten”, vertelt Sanquin 
donor-onderzoeker en hoofd afdeling donor-
studies Wim de Kort. ”De EU heeft daarom 
een call uit doen gaan voor een project dat 
meer lijn brengt in de selectie en bescherming 
van donors.” De Kort is hoofdaanvrager van 
het project. “We gaan geen nieuwe dingen 
verzinnen”, zegt hij, “maar uitgangspunten 
formuleren. Stel dat er nieuwe kennis komt of 
nieuwe gevaren opdoemen, dan moeten die 
kaders helpen bij het opstellen van nieuwe 
selectiecriteria voor donoren.”

Nadenken over risico’s
Als concreet voorbeeld noemt De Kort het 
risico op HIV-besmettingen. “Tests zijn de 
eerste tien tot twaalf dagen van de infectie 
nog niet helemaal betrouwbaar. Wat doe je 
dan? Niemand vragen als donor? Belangrijke 
risico’s doornemen? En zo ja: wat zijn die 
risico’s dan? Over dat laatste wordt binnen 
Europa verschillend gedacht, omdat de risico-
groepen verschillend kunnen zijn. De bestaande 
richtlijn, die geldt voor alle lidstaten, is er 
niet expliciet over. Wij willen een basis ver-
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