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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0426/2011, ingediend door Ion-Silviu Chivu (Roemeense 
nationaliteit), over vermeende schending van de verplichting tot 
informatieverstrekking over zijn gezondheidstoestand

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart bloed te hebben gegeven in het bloedtransfusiecentrum in Ploiesti, Prahova 
County, in Roemenië, in juni 2009. Omdat hij vond dat hij diegenen die een bloedtransfusie 
nodig hebben, moest helpen, probeerde hij in juni 2010 opnieuw bloed te geven. Hij was 
echter zeer verbaasd toen hij van de bevoegde diensten te horen kreeg dat zij geen bloed van 
hem meer wilden aanvaarden, omdat nadat hij de eerste keer bloed gegeven had, gebleken 
was dat hij besmet was met hepatitis B. Indiener voelt zich benadeeld omdat hij niet op de 
hoogte werd gebracht van zijn gezondheidstoestand, wat de taak was van de medische 
diensten en zoals ook is vastgelegd in Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van 
menselijke oorsprong. Hij voegt daaraan toe dat een dergelijke verplichting tot 
informatieverstrekking nageleefd moet worden, niet alleen in het belang van de patiënt, maar 
ook in het belang van zijn familie, die besmet zou kunnen worden via de patiënt. Hij weet niet 
of de vermelde richtlijn is omgezet in het Roemeense recht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011.

In Richtlijn 2002/98/EG worden kwaliteits- en veiligheidsnormen vastgesteld voor het 
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inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloedbestanddelen van menselijke 
oorsprong. In deze richtlijn wordt bepaald dat het testen op de aanwezigheid van het 
hepatitis B-virus één van de vereisten is om de veiligheid van bloedtransfusies te kunnen 
garanderen, en met name het testen op hepatitis B-surface antigeen (HBs-Ag). De Commissie 
begrijpt uit de door indiener verstrekte informatie dat dit onderzoek inderdaad is uitgevoerd 
door het centrum dat het bloed inzamelt.

Bovendien is in Beschikking 2008/426/EG van de Commissie een gemeenschappelijke 
Europese definitie vastgesteld voor overdraagbare ziekten die dienen te worden gemeld aan 
het communautaire netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van 
overdraagbare ziekten. Volgens deze beschikking is iedere persoon die aan de klinische 
criteria en de laboratoriumcriteria voldoet een bevestigd geval van acute virale hepatitis B. De 
aanwezigheid van de specifieke antistofrespons voor hepatitis B core IgM-antigeen is het 
vereiste testresultaat voor bevestiging van de diagnose. De laboratoriumresultaten moeten 
echter worden uitgelegd in het licht van de vaccinatiestatus van de patiënt. Na een positieve 
test is daarom een bezoek aan een arts vereist om de vaccinatiestatus te controleren en indien 
nodig aanvullende onderzoeken uit te voeren.

Er bestaat geen EU-wetgeving met betrekking tot de plicht van een arts en een 
bloedinzamelingsinstelling om afwijkende testresultaten aan de donor te melden. Uit de door 
indiener verstrekte informatie blijkt dat dit op grond van Beschikking nr. 1.354 van de 
Roemeense regering van 4 oktober 2006 de plicht is van de verantwoordelijke arts en de 
specialistische instelling. Als dit het geval is, dan dient het toepasselijke gerechtshof in 
Roemenië de naleving van deze plicht te beoordelen en over eventuele consequenties te 
beslissen.

Volgens Beschikking 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad is virushepatitis 
één van de ziekten die bij het communautaire netwerk gemeld dienen te worden. Het doel van 
de registratie van deze meldingen is echter het in stand helpen houden van de bescherming 
van de volksgezondheid en niet het beoordelen van individuele medische handelingen. De 
gegevens die de diensten van de Europese Commissie ontvangen, zijn daarom geaggregeerde 
gegevens en het is onmogelijk en ook niet de bedoeling om individueel gerapporteerde 
gevallen te identificeren.

Conclusie

De Commissie kan indiener in deze situatie niet helpen. Hij kan de zaak voorleggen aan het 
gerechtshof in Roemenië om de naleving van het Roemeense recht te beoordelen.


