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BVAS steunt registratie van stamceldonoren 

 
 
Brussel, 20 januari 2014 
 
Vorige week maandag stond de financiering van het Belgisch register voor 
beenmergdonoren op de agenda van het Verzekeringscomité. Het ontwerp van 
overeenkomst tussen het Belgische Rode Kruis en het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV) voorziet, gespreid over vijf jaar, in de bijkomende 
financiering voor de uitbreiding van het stamceldonorenbestand met 10.000 extra donoren. 
  
Het was de vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) 
opgevallen dat die geplande financiering niet voldoende was om alle kandidaat-donoren te 
kunnen typeren en registreren. Opmerkelijk is dat de voorbije vijf jaar zich in Vlaanderen 
beduidend meer kandidaten hebben gemeld dan in het Franstalige landsgedeelte: 19.114 
tegenover 4.399. 
 
De reden daarvoor is te vinden in een aantal media-acties die in Vlaanderen werd 
georganiseerd. Daar kwam een dermate massale positieve respons op dat het Vlaamse Rode 
Kruis fors uit zijn financiële reserves moest putten om die typeringen en die registratie te 
kunnen uitvoeren. De financiering door het RIZIV hield tot op vandaag geen rekening met dat 
ongelijkmatige aanbod zodat vandaag 100% van de Franstalige getypeerde en geregistreerde 
kandidaten worden gefinancierd tegenover slechts 21,7% van de Vlaamse kandidaten. 
  
De BVAS heeft aan het Verzekeringscomité voorgesteld om in de nieuwe overeenkomst 
rekening te houden met deze realiteit bij de verdeling van de financiële middelen. De BVAS 
vraagt om niet opnieuw een verdeling door te voeren op basis van een maximum van 5.000 
typeringen en registraties voor de Service Francophone du Sang enerzijds, en van een 
maximum van 5.000 voor het Vlaamse Rode Kruis anderzijds. Solidariteit kent namelijk geen 
taal- of andere politieke grenzen. 
  
Het RIZIV-Verzekeringscomité stelde zijn beslissing uit en zal het BVAS-alternatief in 
overweging nemen. 
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Voor meer informatie over dit persbericht: 
David Desmet, communicatieverantwoordelijke BVAS, attaché van de voorzitter 
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