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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrijwillige, onbetaalde donaties van weefsels en cellen
(2011/2193(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 184 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het tweede verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over vrijwillige en 
onbetaalde donatie van weefsels en cellen (COM(2011)0352),

– gezien Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie1,

– gezien zijn resolutie van 19 mei 2010 over de mededeling van de Commissie: Actieplan 
inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de 
lidstaten2,

– gezien Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, 
bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen3,

– gezien Richtlijn 2006/17/EG van 8 februari 20064 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG 
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde technische voorschriften voor 
het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels en cellen,

– gezien de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de transplantatie van 
menselijke organen,

– gezien de Conventie van de Raad van Europa over mensenrechten en biogeneeskunde en het 
Additioneel Protocol over orgaan- en weefseltransplantatie van menselijke herkomst,

– gezien de Europese gegevens over donatie- en transplantatieactiviteiten van weefsels, 
hematopoëtische en geslachtscellen in het verslag van 2010 van het Europees register voor 
organen, weefsel en celmateriaal,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat gedoneerde weefsels en cellen, zoals huid, botten, pezen, hoornvliezen en 
hematopoëtische stamcellen, in toenemende mate worden gebruikt in medische therapieën en 

                                               
1 PB L 207 van 6.8.2010, blz. 14.
2 PB C 161E van 31.5.2011, blz. 65. 
3 PB L 102 van 7.4.2004, blz. 48. 
4 PB L 38 van 9.2.2006, blz. 40.
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als uitgangsmateriaal voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP);

B. overwegende dat overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Richtlijn 2004/23/EG de lidstaten om 
de drie jaar aan de Commissie verslag moeten uitbrengen over de praktijk van vrijwillige en 
onbetaalde donaties;

C. overwegende dat 27 van de 29 rapporterende landen bepalingen (bindend of niet-bindend) 
hebben over het beginsel van vrijwillige en onbetaalde donaties van weefsels en cellen;

D. overwegende dat 13 landen leidende beginselen hebben betreffende de mogelijkheid om 
donoren van weefsels en cellen bepaalde vormen van compensatie of prikkels te bieden;

E.  overwegende dat 19 landen melden dat zij een vorm van compensatie of prikkels bieden 
voor de levende donoren van weefsels en cellen (met uitzondering van geslachtscellen);

F. overwegende dat 14 landen een bepaalde vorm van compensatie of prikkels bieden om 
geslachtscellen te doneren;

G. overwegende dat vier landen vormen van compensatie of prikkels kennen voor nabestaanden 
van overleden donoren;

H. overwegende dat het openbaar bewustzijn en de publieke opinie van groot belang zijn om 
donaties van weefsels en cellen te stimuleren;

I. overwegende dat 11 landen beleid voeren om zelfvoorziening in weefsels en cellen te 
bevorderen;

J. overwegende dat de meeste rapporterende landen publieke inzamelaars/leveranciers van 
weefsels en cellen of een duaal systeem van publieke en private inzamelaars/leveranciers 
hebben;

K. overwegende dat de verkrijging van menselijke weefsels en cellen wordt uitgevoerd door 
personen die met succes een scholingsprogramma hebben doorlopen waarvan de inhoud is 
vastgelegd door een klinisch team dat in de te verkrijgen weefsels en cellen gespecialiseerd is 
of een weefselinstelling die tot verkrijging gemachtigd is;

L. overwegende dat er alleen medisch mag worden ingegrepen wanneer de persoon in kwestie, 
nadat deze is geïnformeerd, daarmee vrijwillig akkoord is gegaan;

M. overwegende dat het gebruik van weefsels en cellen voor toepassing in het menselijk lichaam 
het risico inhoudt dat ziekten worden overgedragen en er zich andere mogelijke bijwerkingen 
bij ontvangers voordoen. Dat risico kan worden beperkt door de donor zorgvuldig te 
selecteren, elke donatie te testen en procedures voor de verkrijging van weefsels en cellen toe 
te passen, aan de hand van voorschriften en processen die op grond van de beste beschikbare 
wetenschappelijke adviezen worden opgesteld en geactualiseerd;

1. is verheugd over de conclusies van het tweede verslag over vrijwillige en onbetaalde donatie 
van weefsels en cellen;
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Vergoeding en onbaatzuchtigheid

2. onderstreept dat de donatie vrijwillig en onbetaald moet zijn en binnen een nauwkeurig 
vastgelegd juridisch en ethisch kader moet verlopen;

3. steunt maatregelen die tot doel hebben levende donoren te beschermen en ervoor te zorgen 
dat de donatie onbaatzuchtig en vrijwillig gebeurt, en beschouwt het beginsel van 
onbaatzuchtigheid van fundamenteel belang, niet alleen vanwege het gunstige effect op de 
kwaliteit en veiligheid van de gedoneerde cellen en weefsels, maar ook omdat het solidariteit 
veronderstelt met de benarde situatie van anderen;

4. roept de lidstaten op om de voorwaarden vast te stellen waaronder een financiële 
compensatie verleend mag worden, er rekening mee houdend dat de compensatie strikt 
beperkt blijft tot de vergoeding van de uitgaven voor het doneren van een orgaan, zoals 
reiskosten, inkomensverlies of medische kosten, en dat financiële prikkels of nadelen voor 
een potentiële donor dus verboden zijn;

5. onderstreept evenwel dat het beginsel van onbaatzuchtigheid niet noodzakelijk geschonden 
wordt door het gebruik van niet-financiële prikkels, zoals voordelen in natura, die de donatie 
minder zwaar en aantrekkelijker kunnen maken, terwijl erover gewaakt wordt dat het 
menselijk lichaam geen bron van financieel gewin is;

6. roept de lidstaten op om ervoor te zorgen dat levende donoren worden geselecteerd op grond
van hun gezondheid en medische anamnese, zo nodig met inbegrip van een psychologische 
beoordeling, door bevoegde of daartoe opgeleide en competente gezondheidswerkers;

Traceerbaarheid en transparantie

7. beklemtoont dat het beginsel transparantie van essentieel belang is om een hoog niveau van 
publieke steun voor donaties te creëren; moedigt lidstaten aan om aan een transparant 
donatiesysteem te werken dat de patiëntveiligheid in de hand werkt en de traceerbaarheid 
verhoogt, wat vooral van belang is bij de donatie van geslachtscellen;

8. roept de lidstaten er in het licht hiervan toe op te zorgen voor gepaste informatie- en 
gegevensverstrekking zodat het publiek in staat is geïnformeerde keuzes te maken;

9. wijst op de wettelijke en ethische problemen die zich stellen door het bestaan van websites 
die mensen de kans bieden online geslachtscellen te kopen of te verkopen; roept lidstaten 
ertoe op te overwegen dit domein te reglementeren om de mogelijke opkomst van een online 
zwarte markt tegen te gaan;

Uitwisseling van beste praktijken en versterking van de Europese en internationale 
samenwerking 

10. roept de lidstaten ertoe op gezamenlijke inspanningen te leveren met het oog op de 
uitwisseling van beste praktijken bij het omgaan met tekorten aan weefsels en cellen en over 
de beste manieren om te sensibiliseren voor de donatie van weefsels en cellen;

11. is van oordeel dat bilaterale overeenkomsten bijzonder belangrijk zijn om de landen te helpen 
die te kampen hebben met tekorten aan weefsels en cellen of in eigen land geen geschikte 
donoren vinden, en om ervoor te zorgen dat de informatie over weefsels en cellen vrijer 
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tussen de landen circuleert;

12. is in de Europese context in het bijzonder verheugd over Eurocet, dat een cruciale rol speelt 
als centrale Europese databank voor gegevens over donatie- en transplantatieactiviteiten van 
weefsels en cellen; roept de autoriteiten van de lidstaten ertoe op hun samenwerking met 
Eurocet op te drijven om verdere gemeenschappelijke normen vast te leggen voor de donatie 
van cellen en weefsels, en medische beroepsbeoefenaars zo in staat te stellen betere matches 
aan te bieden aan Europese burgers;

13. roept de lidstaten ertoe op alle mogelijkheden te onderzoeken voor een ruimere internationale 
samenwerking in dit domein, in het bijzonder met betrekking tot het potentiële gebruik van 
hematopoëtische stamcellen;

Navelstrengbloed en stamcellen

14. erkent dat er aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang is geboekt op het vlak van 
navelstrengbloed en het mogelijke gebruik van navelstrengbloed om ziekten te behandelen, 
met inbegrip van kinderziekten; 

15. onderstreept dat het belangrijk is dat moeders bij een geboorte navelstrengbloed en -weefsel 
doneren aan publieke of particuliere banken om bij te dragen tot de behandeling van ziekten 
en verder onderzoek in dit domein;

16. roept de lidstaten ertoe op het publiek te sensibiliseren voor de opslag van navelstrengbloed 
in publieke en particuliere banken via informatiecampagnes, bijvoorbeeld tijdens prenatale 
sessies;

17. stelt voor dat de lidstaten overwegen gemeenschappelijke operationele en ethische normen 
aan te nemen en te handhaven voor zowel publieke als particuliere navelstrengbloedbanken, 
zoals degene die voorgesteld worden door non-profitorganisaties, onder meer de 
International Netcord Foundation en de Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy 
(FACT);

18. moedigt publieke en particuliere navelstrengbloedbanken aan om nauwer samen te werken, 
ten einde de beschikbaarheid van navelstrengbloed- en weefselmonsters in eigen land te 
verhogen;

19. wijst op de ontwikkeling van niet-intrusieve methoden om stamcellen in te zamelen via de 
afname van stamcellen uit perifeer bloed;

20. roept de lidstaten ertoe op te overwegen het aantal centra voor de afname van 
stamcelmonsters uit bloed uit te breiden, om de kansen op een geschikte donor te verhogen 
voor wie een transplantaat nodig heeft;

21. roept lidstaten ertoe op programma's te ontwikkelen die mensen uit etnische minderheden 
aanmoedigt weefsels en cellen te doneren aan publieke banken om de tekorten aan goede 
donormatches in deze groep op te vangen;

22. onderstreept dat, uit respect voor de bestaande regelgevende diversiteit doorheen de lidstaten, 
die de uiteenlopende nationale waarden en praktijken in dit domein weerspiegelt, het 
toepassingsgebied van dit verslag zich niet uitstrekt tot aangelegenheden die verband houden 
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met embryonaal stamcelonderzoek, therapeutisch klonen en in-vitrofertilisatie;

23. roept de Commissie op om te overwegen de beginselen voor weefsel- en celdonatie zoals 
vastgelegd in Richtlijn 2004/23/EG te herzien, teneinde deze af te stemmen op de beginselen 
voor orgaandonatie zoals vastgelegd in Richtlijn 2010/45/EU, en rekening te houden met de 
wetenschappelijke ontwikkelingen en de aanbevelingen van dit verslag;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Inleiding en toepassingsgebied

Dit verslag bevestigt het standpunt dat donaties vrijwillig en op niet-winstgevende basis moeten 
gebeuren in een transparante omgeving. Het heeft uitsluitend betrekking op weefsels en cellen 
die onder een van deze drie categorieën vallen, namelijk meervoudige weefsels, geslachtscellen 
en somatische cellen. Met uitzondering van huidweefsel, aders en amnionmembraan is de 
donatie doorgaans afkomstig van een overleden donor. 

Aangezien gezondheidszorg voornamelijk een bevoegdheid van de lidstaten is, zijn de vermelde 
aanbevelingen bedoeld als aanvulling op bestaande praktijken in de lidstaten en om domeinen 
zoals grensoverschrijdende donaties verder uit te bouwen. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat 
aangelegenheden zoals embryonaal stamcelonderzoek, in-vitrofertilisatie en klonen aan de hand 
van stamcellen voor onderzoeksdoeleinden niet onder het toepassingsgebied van dit verslag 
vallen, en best op lidstaatniveau behandeld worden.

Vergoeding en onbaatzuchtigheid 

De rapporteur is van mening dat onbaatzuchtigheid van vitaal belang is bij het doneren van 
weefsels en cellen. De vergoedingen voor donatie moeten zorgvuldig beheerd en aangegeven 
worden door de lidstaten en beperkt blijven tot de vergoeding van de uitgaven voor het doneren, 
zoals reiskosten, inkomensverlies en medische kosten. In dit verband zijn er echter uiteenlopende
reacties gekomen op regelgevend vlak en sommige landen geven wel verdere financiële 
vergoedingen voor de donatie van geslachtscellen. De rapporteur keurt deze benadering af en 
besteedt liever aandacht aan niet-financiële 'voordelen in natura', zoals het huidige programma in 
het Verenigd Koninkrijk dat gedeeltelijke eiceldonatie (egg-sharing) aanmoedigt om het aantal 
gedoneerde geslachtscellen te doen toenemen, en die een meer ethische vergoeding vormen als 
antwoord op de ongemakken van donatie.

De rapporteur is ook bezorgd over de wettelijke en ethische problemen die zich stellen door het 
bestaan van talrijke websites die mensen de kans bieden online geslachtscellen te kopen of te 
verkopen. De lidstaten dienen te overwegen dit domein wettelijk te reglementeren om de 
mogelijke opkomst van een online zwarte markt tegen te gaan.

Internationale samenwerking en traceerbaarheid

Het verslag van de Commissie onderstreept dat er in sommige lidstaten tekorten zijn aan 
beenmerg en spermacellen en dat vele landen moeilijkheden ondervinden om gepaste weefsel-
en celmatches te vinden voor mensen die tot etnische minderheden behoren. Dit verslag streeft 
naar een verbetering van de levering van weefsels en cellen door goede praktijken uit te wisselen 
in verband met gemeenschappelijke operaties, ethische normen en sensibilisering voor donatie. 
De rapporteur roept in het bijzonder op tot meer samenwerking tussen de lidstaten en het 
bestaande Eurocet-project. Er worden ook verwijzingen naar internationale overeenkomsten 
opgenomen om de voorzieningen in weefsels en cellen te stimuleren, en tegelijkertijd te 
garanderen dat de gezondheids- en veiligheidsnormen nageleefd worden wat voordelig is voor 
alle betrokken stakeholders. Om de doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking in dit 
domein te bevorderen, moeten er degelijke controles verricht worden met het oog op maximale 
traceerbaarheid en transparantie in het donatiesysteem. 

Navelstrengbloed en stamcellen
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De rapporteur wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op de donatie van navelstrengbloed 
waaruit stamcellen worden gehaald, aangezien het steeds duidelijker wordt dat deze cellen 
gebruikt kunnen worden voor de behandeling van ziekten, met inbegrip van kinderziekten. Om 
het potentieel van navelstrengbloed optimaal te benutten, dienen de bevoegde autoriteiten 
bewustmakingscampagnes te organiseren die vooral gericht zijn op zwangere vrouwen. Er 
moeten ook gemeenschappelijke normen gelden en toegepast worden in zowel nationale als 
particuliere banken, die dienen samen te werken om de nationale beschikbaarheid van 
navelstrengbloedmonsters te vergroten.

De rapporteur onderstreept de voordelen van het onderzoek naar verschillende methoden om 
stamcellen in te zamelen, zoals de afname van stamcellen uit perifeer bloed, een niet-intrusieve 
methode. De Anthony Nolan Trust, een liefdadigheidsvereniging rond bloedkanker in het VK, 
zamelt stamcellen uit bloed van donoren in om mensen te helpen die een levensreddende 
stamceltransplantatie nodig hebben en levert gemiddeld twee transplantaten per dag, wat de 
toegevoegde waarde van deze medische technologie aantoont. Aansluitend hierop is de 
rapporteur er sterk van overtuigd dat de recente beslissing van de VS om de verkoop toe te laten 
van bloedstamcellen die verkregen zijn via aferese nauwlettend opgevolgd moet worden, en hij 
onderstreept nogmaals dat donaties vrijwillig en onbetaald moeten gebeuren. 

Afsluitende opmerkingen

Dit verslag analyseert de huidige tendensen in de EU op het vlak van vrijwillige en onbetaalde 
donatie van weefsels en cellen en doet aanbevelingen om de levenskwaliteit van mensen in heel 
Europa te verbeteren en de donatiestroom tussen de lidstaten te bevorderen. Er wordt bijzondere 
aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de stamcel- en navelstrengvoorraden in de lidstaten 
en voor de aanwending van stamceltherapieën om ziekten met succes te behandelen. De 
rapporteur dankt haar collega's voor hun medewerking aan dit verslag.


