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Raad van Bestuur

Uitsteltermijn MSM-donors

Geachte heer Bruins,

Sinds december 2015 is het voor mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM)
mogelijk om bloed te geven als een jaar is verstreken na het laatste MSM-contact. Voorheen
werden MSM in Nederland permanent uitgesloten als bloeddonor. De in 2015 ingevoerde
beleidswijziging was een eerste stap om te komen tot een proportioneel uitstelbeleid voor
MSM.
Door MSM als bloeddonor onder voorwaarden toe te laten wordt discriminatie zo veel
mogelijk vermeden, terwijl tegelijkertijd de veiligheid voor ontvangers van bloedproducten
voorop kan blijven staan. Dit beleid is getoetst door het College voor de Rechten van de
Mens. Het College heeft geoordeeld dat uit epidemiologische gegevens en
wetenschappelijke kennis blijkt dat bij MSM sprake is van een groot risico op ernstige
bloedoverdraagbare infecties, zoals Hiv. Het College heeft tevens vastgesteld dat de
wachtperiode van 12 maanden wetenschappelijk onderbouwd was en dat deze termijn ook
na ander seksueel risicogedrag en in andere landen gangbaar is om de veiligheid voor
transfusieontvangers te garanderen. Daarmee kwam het College tot de conclusie dat een
tijdelijke uitsluiting van MSM voor de duur van 12 maanden noodzakelijk was in verband
met de veiligheid voor patiënten die een bloedtransfusie ontvangen.
Op initiatief van het ministerie van VWS zijn er constructieve overleggen geweest met
vertegenwoordigers van het ministerie, Sanquin, het COC en patiëntenorganisaties om een
nieuwe beleidswijziging voor MSM in Nederland mogelijk te maken. Tijdens het meest
recente overleg in januari 2019 heeft Sanquin aangegeven dat uit alle informatie die de
afgelopen jaren is verzameld naar voren komt dat de uitsteltermijn van 12 maanden kan
worden verkort naar 4 maanden, zonder de veiligheid van transfusieontvangers in gevaar te
brengen. Om die reden is afgesproken dat Sanquin alles in het werk stelt de uitsteltermijn
van 4 maanden zo spoedig mogelijk te laten ingaan. Sanquin is met deze voorbereidingen
bezig en verwacht dat het nieuwe beleid in juli 2019 ingevoerd kan worden.
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Tegelijkertijd wordt de beleidswijziging ook voor andere risicogroepen ingevoerd,
bijvoorbeeld voor personen die betaald seksueel contact hebben gehad. De uitstelperiode
van 4 maanden na een risico op bloedoverdraagbare infecties wordt dus de nieuwe
standaard. Nederland behoort daarmee tot de voorlopers in Europa.
Kort samengevat komt bovenstaande erop neer dat het verantwoord is om in 2019 een
wijziging van het donorselectiebeleid voor MSM door te voeren in de vorm van een uitstel
van 4 maanden na het laatste MSM-contact. Naar verwachting kan Sanquin deze wijziging
invoeren in juli 2019. De wijziging is inmiddels getoetst door de Medische Adviesraad van
Sanquin, die er positief over heeft geadviseerd.
Zodra wij onze voorbereidingen hebben afgerond en een mogelijke datum van invoering
hebben vastgesteld, zullen wij ons voorstel aan u voorleggen voor definitieve
besluitvorming.

Hoogachtend,

Dirk Jan van den Berg
Voorzitter Raad van Bestuur

