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door derden, dus bijvoorbeeld de Donor 

Detectives. Ik kan niet anticiperen op 

financieringsinitiatieven waarmee we iets als de 

Donor Detectives zouden ondersteunen. Daar ben 

ik gelimiteerd door het wettelijke kader. Als we 

een breder debat voeren, kunnen al deze zaken 

natuurlijk wel op tafel komen. 

 

14.04  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de 

minister, ik vind al lang dat er een breder debat 

nodig is. We willen absoluut progressief zijn in 

andere dossiers, maar hier hebben we een 

achterstand van jaren en zelfs decennia op 

andere landen. We moeten in onze maatschappij 

meer en meer het belang van het kind 

vooropstellen. Deze kinderen worden later 

volwassenen, en hun wordt als enigen de 

mogelijkheid ontzegd om op zoek te gaan naar 

hun roots. Voor velen, niet voor iedereen, is dat 

een niet te onderschatten nood. 

 

Intussen is er het Vlaams Afstammingscentrum en 

misschien moeten we die weg volgen. Er zou een 

beheerssysteem gemaakt kunnen worden, ook 

voor oudere donoren, zodat ze vrijwillig misschien 

toch hun gegevens zouden vrijgeven  Dat moet 

wel vrijwillig gebeuren want men kan de wetgeving 

niet retroactief maken. Die hele discussie moeten 

we dus nog voeren.  

 

Ik vind het wel wat gemakkelijk dat we de 

donorkinderen van voor de wetgeving loslaten, 

aangezien het FAGG daar geen rol in kan spelen. 

 

Dit is alleszins niet het eerste verhaal. Eén van de 

oprichters van de Donor Detectives is deel van 

een drieling, waar er verschillende vaders in het 

spel zijn. Ook dat kan men een inbreuk noemen 

op hoe het destijds verkocht is aan de 

wensouders. Door het gebrek aan een wettelijk 

kader kunnen zij vandaag amper ergens terecht 

met hun verhaal en hun vragen. 

 

Dit wordt hoe dan ook vervolgd. Dat debat zou na 

het reces moeten starten. Ik kijk uit naar uw 

mening ter zake. 

 

14.05  Els Van Hoof (CD&V): Dank u voor uw 

antwoord.  

 

Eindelijk maakt een minister er werk van om die 

controle op de wetgeving te organiseren. Wij 

hebben uw voorgangers daarover ook 

ondervraagd, niemand heeft dit ooit gewild. Toen 

waren er geen schandalen uitgebroken en het is 

jammer dat die hiervoor nodig zijn. We hebben er 

toen voor gewaarschuwd, maar u bent daar niet 

verantwoordelijk voor. We kregen toen geen steun 

van andere partijen, maar ik merk dat de geesten 

zijn gerijpt. Daar zijn we blij mee, ook al gaat het 

tergend traag. 

 

U spreekt ook over voor 2007. Dat klopt wel, maar 

het Kinderrechtenverdrag en het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn ouder. 

Ik zie ook de rechtsspraak in de buurlanden en 

vraag me dikwijls af of de identiteitsgegevens 

worden beschermd door het beroepsgeheim. In 

andere landen werd het beroepsgeheim 

ondergeschikt gemaakt aan het recht op identiteit. 

Er is echt wel evolutie op dat vlak, we voelen heel 

duidelijk dat de constructie van de eigen identiteit 

een mensenrecht is, zoals ook bepaald in het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

en in het Kinderrechtenverdrag. Ik verwacht nog 

evolutie op het vlak van voor 2007.  

 

U maakte een opening en niet alleen voor (…) 

maar ook voor de vzw Donorkinderen. Het gaat 

over mensenrechten en voor de periode voor 

2007 zal er ook ondersteuning moeten komen. 

Het maakt voor hen geen verschil uit, zij zijn voor 

2007 geconcipieerd. Zij zijn op zoek naar hun 

rechten, die duidelijk werden bepaald in 

verschillende verdragen. Ik hoop dat er wordt 

gewerkt voor 2007. 

 

Ik kijk uit naar de update van het advies van het 

Raadgevend Comité, maar ik kan het al raden. Als 

men kijkt naar andere landen, moet de 

anonimiteitswaarborg op de schop. Daarmee 

volgen we een algemeen maatschappelijke 

tendens, die leeft bij de publieke opinie. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

15 Vraag van Kathleen Depoorter aan Frank 

Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en 

Volksgezondheid) over "De actualisering van 

het koninklijk besluit over de AED's" 

(55029340C) 

15 Question de Kathleen Depoorter à Frank 

Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé 

publique) sur "L'actualisation de l'arrêté royal 

relatif aux DEA" (55029340C) 

 

15.01  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

minister, een automatische externe defibrillator, 

kortweg AED, is een vaak draagbaar toestel dat 

een elektrische schok aan het hart toedient bij 

levensbedreigende situaties. Het is een nuttig 

toestel dat al heel wat levens heeft gered. Ik 

verneem nu dat het huidige KB rond deze 

toestellen niet meer voldoet aan de huidige 

context. Een actualisering dringt zich op. In dat 
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verband zou ik u graag een aantal 

aandachtspunten meegeven.  

 

Staat u open voor een digitale applicatie met gps-

coördinaten, zodat de locatie van de AED-

toestellen geregistreerd kan worden? 

 

Wilt u bij in nieuwe KB rekening houden met 

aangepaste verplichtingen voor de AED’s die in 

wagens geplaatst zouden kunnen worden? Die 

toestellen zijn nu ook op de markt. 

 

Overweegt u het KB aan te passen zodat niet 

enkel de automatische defibrillatoren vermeld 

worden? Vandaag is immers 75 % van de 

geleverde AED’s semiautomatisch. 

 

Zult u werk maken van een daadwerkelijke 

maandelijkse controle van de AED's met een 

register, eventueel online? 

 

Zult u erop toezien dat de eigenaar van een AED 

na het defibrilleren de gegevens van het toestel 

bezorgt aan de behandelende arts? Dat is 

cruciaal, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet 

of veel te laat. 

 

Kan de jaarlijkse registratie gemoderniseerd 

worden of eventueel zelfs geschrapt? De eigenaar 

dient nu alle gegevens geregistreerd door de AED 

over te maken aan het directoraat. Ook dat 

gebeurt niet of te weinig. 

 

Wilt u de bepaling laten vallen dat men vervolgd 

en bestraft kan worden als men niet voldoet aan 

bovenvermelde achterhaalde kenmerken? In de 

praktijk is dat niet meer relevant voor de AED's die 

nu op de markt zijn. 

 

Overweegt u de dimensies van het pictogram, dat 

verplicht is, te veranderen? Nu moet dat minimaal 

10 centimeter zijn. Dat is veel te groot voor de 

huidige toestellen. 

 

Onderzoekt u bij toestellen die online gemonitord 

worden de mogelijkheid voor de behandelende 

arts om de gegevens van het toestel ook online te 

raadplegen? 

 

15.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw 

Depoorter, ik wil eerst iets zeggen, zonder dat het 

in zekere zin enige richting uitwijst, over het KCE-

rapport 294A betreffende de AED's. Dat rapport 

zegt dat de doeltreffendheid en de 

kosteneffectiviteit van defibrillatieprogramma's 

voor het grote publiek in België niet bepaald kan 

worden bij gebrek aan gegevens. Het KCE heeft 

zich dus niet kunnen uitspreken over de relevantie 

van AED's. Als AED's echter op het juiste ogenblik 

bij patiënten met een hartstilstand gebruikt 

worden, redden ze natuurlijk levens. 

 

Hoewel dat KCE-rapport al dateert van 2017, 

voorziet het wel een aantal aanbevelingen op 

verschillende niveaus. Ik vernoem er enkele zoals 

verregaande informatie van de bevolking opdat 

die een hartstilstand zou herkennen waarbij het 

gebruik van een AED relevant is, een evaluatie 

van de spreiding van de AED's en de locaties 

waar de AED's zijn geplaatst, het verbeteren van 

het AED-register en het toegankelijk maken ervan, 

het verbeteren van de MUG-registratie en het 

verder opleiden van de personen in 

de oproepcentra 112 voor bijstand aan personen 

die de AED gebruiken. Ik zal nu niet vooruitlopen 

op de te ondernemen acties. Ik overloop met de 

FOD hoe wij een beter zicht kunnen krijgen op de 

doeltreffendheid en de effectiviteit ervan en hoe 

wij het beleid en de huidige reglementering 

kunnen evalueren. 

 

Nu kom ik tot uw subvragen. Wat uw eerste vraag 

betreft, de operatoren van de noodcentrale 

kunnen een omstaander-getuige van een 

hartstilstand bijstaan bij een reanimatiepoging, 

een procedure die Phone CPR genoemd wordt. 

Bij die procedure kan het gebruik van een AED 

een hulpmiddel zijn. 

 

Wat uw tweede vraag betreft, het huidig koninklijk 

besluit voorziet al in aangepaste modaliteiten voor 

AED's geplaatst in voertuigen. Die AED's dienen 

bijvoorbeeld niet in een kast geplaatst te worden. 

 

Wat uw derde vraag betreft, het huidig koninklijk 

besluit is van toepassing op toestellen die op basis 

van een analyse een elektrische schok toedienen, 

al dan niet na een voorafgaandelijke vraag om op 

een knop te drukken. De semiautomatische 

toestellen, waarbij gevraagd wordt om op een 

knop te duwen, vallen dus onder dat koninklijk 

besluit. 

 

Het huidige KB legt ook de maandelijkse 

controleplicht bij de eigenaar van het toestel. U 

vroeg of er een effectieve maandelijkse controle 

is. De controleplicht wordt door het KB bij de 

eigenaar van het toestel gelegd. De verplichting 

tot overdracht van de gegevens, na verzoek van 

de arts, zit nu bij de eigenaar van het toestel.  

 

In antwoord op uw zesde vraag moet ik zeggen 

dat er nooit uitvoeringsbesluiten gepubliceerd zijn 

aangaande de jaarlijkse registratie van de 

gebruiksgegevens van de AED bij het bevoegde 

directoraat-generaal.  
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U vroeg of ik de bepaling dat men vervolgd en 

bestraft kan worden als men niet voldoet, wil laten 

vallen. Dat is niet meer relevant. Ik verwijs hier 

naar de nood om te evalueren. Ik zei daarnet dat 

wij daarmee bezig zijn.  

 

Dan vroeg u naar het pictogram. Het pictogram 

dient aangebracht te worden op de kast of 

draagzak waarin de AED zit. Op een draagzak kan 

een pictogram van 10 centimeter aangebracht 

worden.  

 

U vroeg ook naar de behandelende arts en de 

gegevens. Naast de vraag hoe een arts zal 

kunnen weten welk toestel gebruikt werd voor zijn 

patiënt, is er ook het concept 'delen van 

gezondheidsgegevens'. Het online delen van 

patiëntengegevens dient te beantwoorden aan de 

standaarden van eHealth en vraagt ook de nodige 

elektronische certificatie door de gebruikers.  

 

15.03  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

minister, er zal toch meer nodig zijn dan de 

antwoorden die u geeft.  

 

Op de eerste vraag antwoordt u dat operatoren 

van de hulpcentrale mensen kunnen bijstaan. Dat 

is de vraag niet. De digitale applicatie met gps-

coördinaten gaat er net over dat de mensen 

gemakkelijk kunnen vinden waar een AED-toestel 

zich bevindt, via hun smartphone. Dat is vandaag 

niet het geval. Ik ben zelf schepen van 

Volksgezondheid. Wij hebben geïnvesteerd in 

AED-toestellen. Men kan ze niet terugvinden 

wanneer die gps-coördinaten niet beschikbaar 

zijn.  

 

Wat de wagens betreft, zegt u dat het al voorzien 

is, maar dat er een aantal verplichtingen zijn die 

toch worden meegenomen en zeer moeilijk zijn. Ik 

kom dan terug op uw antwoord over het 

pictogram. De nieuwste toestellen zijn kleiner dan 

10 cm. Ze zitten ook in een draagtas. De 

pictogrammen kunnen daarop niet aangebracht 

worden. Dat is dus weldegelijk een probleem. 

 

Semi-automatisch is ook in orde volgens u. 

 

Ik wil nog iets zeggen over de maandelijkse 

controle en de overdracht van de data. U zegt dat 

dat de verantwoordelijk is van de houder van het 

AED-toestel, maar dat is net het probleem. Als de 

datadeling met de behandelend arts verplicht zou 

worden dan zou hij daarmee aan het werk kunnen 

gaan. Nu legt u de verantwoordelijkheid echt niet 

bij de persoon die het slachtoffer geholpen heeft. 

 

Er zitten in mijn vraag dus toch heel wat 

aanbevelingen om aan het KB te werken. Ze zijn 

niet in contrast met de aanbevelingen van het 

KCE. Het is wel goed dat u het zal evalueren. Het 

KCE kon echter heel moeilijk de kosteneffectiviteit 

traceren omdat er geen data bijgehouden zijn. Dat 

is toch echt wel een probleem. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

16 Vraag van Dominiek Sneppe aan Frank 

Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en 

Volksgezondheid) over "De vergoeding voor 

slachtoffers van een hepatitis C- of HIV-

virusbesmetting door een bloedtransfusie" 

(55029454C) 

16 Question de Dominiek Sneppe à Frank 

Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé 

publique) sur "L'indemnisation des personnes 

contaminées avec l'hépatite C ou le VIH lors 

d'une transfusion" (55029454C) 

 

16.01  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de 

minister, verschillende mensen die in de jaren 80 

in België door een bloedtransfusie met het 

hepatitis C- of het HIV-virus werden besmet, 

bleven tot op vandaag in de kou staan. U zou het 

Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (KCE) de opdracht gegeven 

hebben om voor hen een oplossing uit te werken. 

Tot op vandaag hebben de slachtoffers hiervan 

niets gemerkt. We spreken hier over 1.243 directe 

slachtoffers en 6.072 secundaire slachtoffers. Het 

advies van het KCE dat aan uw diensten werd 

overgemaakt spreekt over volgende regeling: 

omdat het gaat om vrij oude feiten, beveelt het 

KCE (rapport 273A) aan dat deze mensen het 

oorzakelijk verband tussen de transfusie en de 

besmetting niet zouden moeten bewijzen. Ze 

zouden enkel moeten aantonen dat ze in België 

een bloedtransfusie kregen en dat ze besmet zijn 

met het virus. De slachtoffers zouden dan een 

schadevergoeding ontvangen. Deze aanbeveling 

werd ook reeds overgemaakt aan het Fonds voor 

Medische Ongevallen (FMO). 

In antwoord op een vraag van collega 

Verherstraeten heeft u aangegeven dat er destijds 

geen wet voorhanden was om dergelijke dossiers 

te behandelen. Verder zei u dat er in de huidige 

wet medische ongevallen niet voorzien is in het 

behandelen van medische incidenten die zich 

hebben voorgedaan voor 2 april 2010. U gaf ook 

aan dat er problemen waren met het inleiden van 

nieuwe dossiers bij het FMO.  

We zijn vandaag anderhalf jaar verder en er is nog 

geen oplossing in zicht. Bent u bereid om deze 

problematiek ter harte te nemen en de nodige 




