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142 Chapter 10

In het algemeen kunnen we stellen dat het ontvangen van een bloedproduct in Wester-
se landen veilig is. De bloedveiligheid is sinds de HIV epidemie in de afgelopen 30 jaar 
sterk verbeterd. Ondanks de vele preventieve maatregelen, blijft er altijd een kleine kans 
aanwezig dat een patiënt toch geïnfecteerd wordt via gecontamineerde bloedproducten. 
Dit komt enerzijds door onvolmaakte donorselectie en anderzijds door de diagnostische 
window periode van een screeningstest. Dit proefschrift beschrijft de opbrengst van ver-
schillende bloedveiligheidsmaatregelen en het risico op infectie via bloedtransfusie in 
Nederland.

In de zeer vroege fase van een infectie is deze nog niet detecteerbaar in de screenings-
test. De voorgaande donatie(s) van seroconverterende donors zijn daardoor potentieel 
infectieus. Om meer inzicht te krijgen in het risico van deze preseroconversie donaties is 
het van belang om de kans op transmissie van donaties in de window periode te evalu-
eren. Door middel van lookback procedures werden de geleverde en mogelijk besmette-
lijke bloedproducten van preseroconversie donaties opgespoord, met als doel het testen 
van de betrokken ontvangers (hoofdstuk 2). Van de 50 trouwe donors die seroconver-
teerden in de periode 2000-2006 voor HBV (n = 32), HCV (n = 3), HIV (n = 14) en HBV + 
HIV (n = 1) met 96 geassocieerde preseroconversie donaties voor lookback, zijn uiteinde-
lijk 2 van de 39 (5%) geteste ontvangers geïnfecteerd met HBV. Beide ontvangers waren 
geassocieerd met dezelfde donatie. Het spijtmonster van deze donatie testte positief voor 
HBV DNA. Bij een andere ontvanger, die positief was voor HIV, is een causaal verband 
met de transfusie minder aannemelijk omdat deze ontvanger zeer waarschijnlijk HIV-ge-
infecteerd was voor de transfusie. Er waren geen transmissies van preseroconversie 
donaties waarbij het spijtmonster negatief was voor het agens. De opbrengst van deze 
arbeidsintensieve lookback procedures, in de zin van het beperkt aantal getraceerde ont-
vangers in combinatie met het aantal gevonden infecties, is laag. Een verklaring voor 
het lage aantal geteste ontvangers is: (1) overlijden van ontvanger; (2) het besluit van 
de behandelend arts om de ontvanger niet te testen; (3) het niet traceerbaar zijn van de 
ontvanger door een gebrek in registratie.

Om het aantal HBV transmissies via bloedproducten verder te reduceren is de HBV DNA 
screening ingevoerd per juli 2006 als routine test voor fractioneringsplasma en per no-
vember 2008 voor alle bloeddonaties. De introductie van de HBV DNA screening re-
sulteerde in 23 HBV DNA-only donaties (HBsAg negatief en HBV DNA positief). Deze 
HBsAg negatieve en HBV DNA positieve “gezonde” donors zijn met behulp van serolo-
gische testen en moleculaire analyses gecategoriseerd zoals beschreven in hoofdstuk 
3. De meeste geïdentificeerde donors waren chronisch occult HBV (OBI) geïnfecteerd. 
Dit wordt gekenmerkt door een zeer lage hoeveelheid HBV DNA en een positieve test 
voor anti-HBc IgG. Door de lage viremische load was sequentie analyse van HBV DNA 
alleen mogelijk voor 6 van de 15 OBI donors. Bij 5 OBI donors was het HBV genotype D 
met meerdere “escape” mutaties in de HBsAg a-determinant en CTL epitopen, terwijl het 
surface-gen van de OBI donor met genotype A geen mutaties liet zien. Gebaseerd op een 
testpoolgrootte van 6 donaties was chronisch occulte HBV infectie detecteerbaar bij 1 op 



143Samenvatting

10

de 155.532 Nederlandse bloeddonaties. Bij 47% van de OBI donors was het anti-HBs 
negatief, wat is geassocieerd met een hogere infectiviteit. Andere geïdentificeerde stadia 
van HBV infectie bij HBV DNA-only resultaten waren: zeer vroege preseroconversie fase 
van HBV infectie bij vier donors (genotype A2), onderdrukte acute HBV infectie na vacci-
natie bij drie donors (genotype A2) en een acute HBV genotype G infectie met een zeer 
lage HBsAg productie bij één donor. 

Alle voorgaande donaties van OBI donors moeten worden beschouwd als potentieel in-
fectieus. Bij acuut HBV geïnfecteerde donors zijn alleen de voorgaande donatie(s) in de 
window periode potentieel infectieus en dit is veiligheidshalve gedefinieerd als de periode 
vanaf de laatste seronegatieve donatie en alle donaties afgenomen in de 6 maanden 
daarvoor, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 4 beschrijft de lookback resultaten 
van donaties van 22 Nederlandse donors (met 448 geassocieerde bloedcomponenten), 
die een HBV DNA-only test resultaat hadden bij donorscreening. Zestien van deze do-
nors waren OBI donors.

Er werden geen transmissies gevonden bij de lookback van preseroconversie dona-
ties van acuut geïnfecteerde donors. Bij de lookback van OBI donaties was de transmis-
sie ratio 5% (4/80 geteste ontvangers). Drie van deze geïnfecteerde ontvangers waren 
geassocieerd met dezelfde donor. De waarschijnlijkheid van HBV transmissie via bloed-
transfusie wordt onderbouwd door de genetische HBV DNA match tussen de donor en 
ontvangers. Deze casus laat tevens zien dat niet alle donaties van een OBI donor leiden 
tot een HBV infectie bij de ontvanger. De vierde ontvanger, geassocieerd met een andere 
donor, had de HBV infectie inmiddels geklaard ten tijde van de lookback en is om die 
reden alleen te interpreteren als mogelijk geïnfecteerd via transfusie. Er werden geen 
transmissies gevonden via donaties afkomstig van anti-HBs positieve OBI donors.

De hoofdstukken 3 en 4 hebben betrekking op de periode vóór de invoering van anti-HBc 
screening in juli 2011. HBsAg negatieve, maar HBV-geïnfecteerde gezonde donors, kun-
nen leiden tot een voortdurende overdracht van HBV via bloedtransfusie, wanneer de 
HBV donorscreening beperkt blijft tot het testen op HBsAg alleen. Als gevolg van de hele 
lage virale load kan een HBV infectie bij OBI donors gemist worden in de HBV DNA scree-
ning. Een aanvullende screening op anti-HBc sluit alle OBI donors uit van donatie. Samen 
met de HBV DNA-screening kunnen alle fasen en varianten van HBV-infectie worden 
gevonden, uitgezonderd de hele vroege HBV infectie. HBsAg screening in het huidige 
Nederlandse algoritme lijkt nu overbodig, echter dit zal nader moeten worden onderzocht.

Donorselectie en donorscreening zijn belangrijke bloedveiligheidsmaatregelen om trans-
missie van infectieziekten via bloedtransfusie te voorkomen. Bloedoverdraagbare infecties 
komen vaker voor bij nieuwe donors dan bij trouwe donors als gevolg van niet eerder ge-
diagnosticeerde chronische infecties. Acute infecties bij donors worden gezien door een 
niet-gemeld recent risicogedrag (waarvoor wel of geen afkeuring geldt) en door test-zoe-
kend gedrag waarbij relevante informatie bewust wordt achtergehouden. De predonatie 
screening van nieuwe donors, donorselectie en screening zonder werkelijke donatie, kun-
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nen donatie tijdens de window periode bij de eerste opkomst voorkomen. In hoofdstuk 
5 wordt de toegevoegde waarde van predonatie screening onderzocht door de proportie 
van incidente (recente) infecties bij nieuwe donors, “first-time (1e donatie)” donors en trou-
we of bekende donors te vergelijken in de periode 2009-2013. De proportie van incidente 
infecties bij nieuwe donor/ first-time donors/ trouwe of bekende donors was respectievelijk 
3.40/0/0.36 voor HBV; 0/0/0.02 voor HCV; en 0/0.69/0.14 per 100,000 voor HIV. De pro-
portie van incidente infecties was bij nieuwe donors bijna 10 keer hoger dan bij trouwe of 
bekende donors. Bij 5 van de 6 nieuwe donors, allen geïnfecteerd met HBV, kon tijdens 
donor counseling een verklaring worden gevonden voor de recente infectie. Eén donor, 
die tijdens de predonatie screening negatief was getest, seroconverteerde 29 dagen later 
tijdens de eerste donatie voor anti-HIV (geconfirmeerd met een immunoblot) en HIV RNA. 
Het is mogelijk dat deze donor tijdens de predonatie screening al HIV geïnfecteerd was, 
waarbij de virale load onder de detectiegrens van de HIV RNA screening lag.

De studieresultaten impliceren dat voor de Nederlandse situatie de predonatie 
screening de bloedveiligheid verbetert door het reduceren van de kans op window infec-
ties. Het restrisico van predonatie screening en andere aspecten zoals kosteneffectiviteit 
kunnen nog nader worden onderzocht.

Uitbraken van opdoemende infectieziekten in het buitenland zijn een bedreiging voor de 
veiligheid van bloed. Het is mogelijk dat een donor bloed geeft met een infectieus agens, 
opgelopen tijdens een recent verblijf in het buitenland. Bloedbanken passen een tijdelijke 
donoruitsluiting toe na een reis naar landen waar (her)opdoemende infectieziekten voor-
komen. In 2003 werden voor het eerst in Nederland, om een andere reden dan malaria, 
donors uitgesloten na een reis naar infectierisicogebieden (Severe Acute Respiratory 
Syndrome in China en West Nile virus in de Verenigde Staten). Landenlijsten zijn ont-
wikkeld en risicogebieden werden cumulatief toegevoegd, met als gevolg dat voor bijna 
ieder land buiten Europa wel een tijdelijke afkeuring wegens een reis is ingevoerd. De 
maatregel leidt weliswaar tot een reductie van het restrisico van overdracht van infecties, 
echter de opbrengst van deze exclusie is niet duidelijk. In hoofdstuk 6 wordt berekend 
wat de opbrengst is van een tijdelijke uitsluiting van donors die terugkeren uit 6 uitbraak-
gebieden, door gebruik te maken van de reisgegevens van Nederlandse toeristen en de 
geschatte incidentie van de infectieziekte in deze gebieden. De opbrengst van tijdelijke 
exclusie is zeer laag. Het afkeuren van donors die gereisd hebben naar Centraal Mace-
donië voorkomt één WNV-geïnfecteerde donor per 3 jaar en naar Thailand één chikun-
gunya-geïnfecteerde donor per 15 jaar. Voor andere uitbraken (WNV in Emilia Romagna, 
hepatitis A in Letland , sand-fly fever in Toscane en Turkije) is berekend dat met tijdelijke 
donoruitsluiting één geïnfecteerde donor in de 80 tot 200 jaar wordt voorkomen.

In het afgelopen decennium werd men zich steeds meer bewust dat opdoemende infec-
tieziekten (mogelijk) relevant zijn voor de bloedveiligheid. Het frequent en vaker reizen en 
het uitbreiden van risicogebieden leiden tot meer donorafkeuringen en een verminderde 
beschikbaarheid van donors. Het consequent monitoren van nieuwe uitbraken leidt tot 
variabele donorafkeuringen in de tijd. Het is mogelijk dat er pas interventie plaatsvindt als 
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de uitbraak al voorbij is. Het teveel afkeuren van donors brengt de beschikbaarheid van 
bloed in gevaar.

Met behulp van een vragenlijst is inzicht gekregen in het reisgedrag van Nederland-
se volbloed en plasma donors (bestemming, frequentie, reisduur in 2010). Met deze data 
kon de impact van de tijdelijke donoruitsluiting door reizen worden geanalyseerd (hoofd-
stuk 7). De consequentie op de donorbeschikbaarheid van twee uitsluitingsscenario’s 
zijn berekend: 1) donorafkeuring o.b.v. de specifieke landen aangewezen als risicoge-
bied; 2) universele afkeuring, door alle donors tenminste 4 weken uit te sluiten na verblijf 
buiten Europa. De afkeuring van specifieke landen en universele afkeuring leidt tot een 
verminderde donorbeschikbaarheid van respectievelijk 11,1% en 11,4%. Geconcludeerd 
wordt dat universele afkeuring resulteert in een beperkte vermindering van de donorbe-
schikbaarheid van slechts 0,3% (95% CI 0,13-0,44). Het kan worden beschouwd als een 
simpele en veilige maatregel.

De European Up-Front Risk Assessment Tool (EUFRAT) kan worden gebruikt om het 
risico te berekenen van een bloedoverdraagbare infectieziekte afkomstig via een do-
natie van een donor die recent is teruggekeerd uit een risicogebied. Gegevens van de 
lokale monitoring over het aantal geregistreerde ziektegevallen, het reisgedrag van de 
donorpopulatie, het donatiepatroon, de geproduceerde bloedcomponenten en de ziek-
te-specifieke parameters zijn parameters nodig om een risicoschatting te kunnen maken. 
Hoofdstuk 8 beschrijft de validatie van de EUFRAT schatting van het aantal Nederland-
se donors die dengue geïnfecteerd zijn wanneer ze gereisd hebben in Suriname of de 
Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustachius en Saba) 
in de periode 2001-2011. Deze schatting wordt vergeleken met het aantal klinische en 
laboratorium bevestigde dengue infecties bij Nederlandse reizigers. Het cumulatief aan-
tal te verwachten donors dat geïnfecteerd wordt tijdens een reis in Suriname of op de 
Nederlandse Antillen in de periode 2001-2011 wordt met EUFRAT geschat op respectie-
velijk 5 (95%CI, 2-11) en 86 (45-179). Op basis van de bevestigde ziektegevallen is het 
cumulatief aantal te verwachten geïnfecteerde donors in dezelfde periode respectievelijk 
19 (9-61) en 28 (14-92). Gezien de onafhankelijkheid van de datagegevens, kan hieruit 
worden geconcludeerd dat deze risicoschattingen opmerkelijk dicht elkaar liggen. Vervol-
gens kan met EUFRAT berekend worden hoeveel ontvangers geïnfecteerd worden via 
bloedproducten afkomstig van de reizende donors wanneer ze niet uitgesloten worden 
van donaties. Het model schat dat zonder donoruitsluiting, respectievelijk 0,02 (0,001-
0,06) en 0,40 (0,01-1,4) ontvangers worden geïnfecteerd met dengue virus  door deze 
reizende donors in de periode 2001-2011.

Dit proefschrift geeft inzicht in het risico van infectie bij een ontvanger, blootgesteld aan 
bloedcomponenten van donors mogelijk in de window periode van een HBV, HCV of HIV 
infectie of van chronische occulte HBV geïnfecteerde donors in Nederland. Schattingen 
van diverse scenario’s geven inzicht in het risico op een opdoemende infectieziekte bij 
een ontvanger via bloedcomponenten van een donor die recent is teruggekeerd uit een 
infectieziekte risicogebied. Door alle ingevoerde bloedveiligheidsmaatregelen kan wor-
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den geconcludeerd dat het restrisico op een infectie via Nederlands bloed zeer laag is 
en in sommige situaties zelfs verwaarloosbaar, maar transmissie via bloed is nog steeds 
niet uitgesloten. Hoge kosten worden gemaakt om de bloedtransfusie in Nederland veilig 
te houden. Omdat men verwacht dat het bloed veilig is, wordt dit geaccepteerd. Door 
het opdoemen van (nieuwe) infectieziekten zal de balans tussen behoud van de bloed-
voorraad, hoge kosten en de bloedveiligheid steeds meer worden verstoord en staat 
het huidige voorzorgsprincipe ter discussie. Besluitvorming over additionele of nieuwe 
bloedveiligheidsmaatregelen kan worden ondersteund met risicoanalyses over het aantal 
te verwachten infecties en wanneer mogelijk kosteneffectiviteitsanalyses. Antwoord op de 
vraag hoe veilig bloed moet zijn, wordt beïnvloed door maatschappelijke en psychologi-
sche factoren en dient nader te worden onderzocht.


