
 

 

 

Inhoud parallelsessies (ronde 1 en 2 dezelfde sessies) 
 

1. Orgaandonatie na euthanasie 

 

Sessieleiders: Marjolein van Meurs en Meint Volbeda 

 

Euthanasie en orgaandonatie zijn beide complexe procedures. Combinatie van beide procedures kan 

daarom leiden tot morele en praktische dilemma’s. De wens tot euthanasie mag bijvoorbeeld niet 

ingegeven zijn door de wens om te doneren. En euthanasie vindt meestal plaats in de thuissituatie, terwijl 

orgaandonatie alleen mogelijk is als het overlijden plaatsvindt in de nabijheid van een operatiekamer. Aan 

de hand van casuïstiek uit het UMCG wordt ingegaan op deze en andere dilemma’s. Uit het verhaal zal 

blijken dat beide procedures vaak goed te combineren zijn.  

 

2. Levertransplantatie bij een kind, wat LEVERt het op? 

 

Sessieleiders:  Janet Blaauw en Inez de Graaf 

 

In de afgelopen decennia is een levertransplantatie bij kinderen van een experimentele  

behandeling verschoven naar een erkende standaardbehandeling bij laatste stadium leverfalen.  

Het UMCG is het enige centrum in Nederland dat levertransplantaties uitvoert. Vanaf 1982 zijn  

er 406 kinderen getransplanteerd, waarvan een aantal weer een ré-OLT of meerdere ré-OLT’s  

hebben ondergaan. De afgelopen 8 jaar zijn er 155 kinderen getransplanteerd. Dit komt neer op  

ongeveer 15-20 keer per jaar. 



 

 

Bij kinderen wordt in de meeste gevallen gekozen voor een orthotope levertransplantatie (OLT) of living 

related levertransplantatie (LRLT). De 5-jaars patiëntoverleving na levertransplantatie is 80%. Door de 

toename van het aantal levertransplantaties bij kinderen en de toegenomen overleving krijgen nu ook de 

lange termijn-complicaties meer aandacht.  Aandacht voor fysieke groei, cognitieve ontwikkeling, kwaliteit 

van leven, gedrags- en motorische ontwikkeling zijn belangrijke aandachtspunten geworden voor de 

follow up van deze kinderen.  Deze workshop bespreekt de  impact van de transplantatie op het 

getransplanteerde kind, de  ouders en de broertjes en zusjes. Wat zien we direct na transplantatie en welk 

effect heeft de  transplantatie op langere termijn op kwaliteit van leven? 

  

3. Diagnostiek en afstoting: de rol van de patholoog 

 

Sessieleider: Wim Timens 

 

Indien na orgaantransplantatie afstotingsreacties optreden wordt zowel bij acute als chronische afstoting 

regelmatig een beroep gedaan op de klinisch patholoog om op een biopt uit het getransplanteerde 

orgaan met microscopische beoordeling na te gaan of er inderdaad sprake kan zijn van afstoting of dat er 

sprake is van andere ziektes/ afwijkingen. Aangezien een eventuele behandeling vaak heel anders is bij 

afstoting dan bij andere ziekten/afwijkingen is dit vaak een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming over 

behandeling. In de hedendaagse klinische pathologie vinden verschillende aanvullende technieken plaats 

in aanvulling op de klassieke microscopische beoordeling, waarbij dit laatste ook steeds minder met 

behulp van een microscoop plaatsvindt, maar aan de hand van digitale beeldvorming. In deze workshop 

wordt aan de hand van deze digitale microscopie gedemonstreerd welke veranderingen bij acute en 

chronische afstoting in verschillende organen worden gezien, waar dat in verschilt van andere afwijkingen 

en, voor zover mogelijk, hoe zich dit vertaalt in symptomen bij de patiënt. 

 

4. SIPAT ingevuld en dan? 

 

Sessieleiders: Aria Hoogendoorn en Ragnhild Lambregts 

   

Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk om de SIPAT-vragenlijst standaard af te nemen bij de  

psychosociale screening van transplantatiepatiënten. Daaruit volgt veel informatie en formuleren  

we aandachtspunten voor het hele transplantatieproces. In deze workshop gaan we interactief  

bespreken hoe je uitvoering geeft aan deze verkregen informatie en hoe je dit afstemt met alle  

betrokken disciplines. Dit met als doel het hele transplantatietraject zo succesvol mogelijk te  

laten verlopen. 

 

5. Preservatie en resuscitatie van organen 

 

Sessieleider: Gert Jan Pelgrim  

 

Om het aanbod van donororganen te vergroten worden in de kliniek criteria voor acceptatie van  

het orgaan tot transplantatie steeds verder opgerekt.  

 

 



 

 

Een ontwikkeling die hierin een belangrijke rol speelt is het toepassen van machineperfusie, voor het 

optimaliseren van de preservatie alsmede de resuscitatie van het orgaan, waarbij het orgaan op kwaliteit 

kan worden beoordeeld. Machineperfusie behelst orgaanperfusie (doorspoelen), ex-vivo (buiten het 

lichaam) met speciale vloeistof. Hierdoor is het mogelijk om zuurstof en voedingstoffen aan te bieden, 

waarbij afvalstoffen kunnen worden afgevoerd of verdund. Deze methode van preservatie van 

donororganen kan zorgen voor verbetering van kwaliteit van het donororgaan en reductie van 

preservatieschade.  

 

6. LVAD als ‘Bridge to Transplant’ in patiënten met hartfalen 

 

Sessieleider: Kevin Damman 

 

De wachtlijst voor harttransplantatie in Nederland is inmiddels opgelopen tot meer dan 3 jaar. Veel van de 

patiënten op de wachtlijst gaan echter achteruit. Voor een deel van deze patiënten is een steunhart (Left 

Ventricular Assist Device (LVAD)) een optie als ‘Bridge to Transplant’. Deze workshop is een ‘hands-on’ 

ervaring met een LVAD. 

 

7. De rol van de verpleegkundig specialist binnen niertransplantatie: nu en in de toekomst 

 

Sessieleider: Ellen Jansen 

 

In 2014 is de verpleegkundig specialist geïntroduceerd in het niertransplantatieteam. Een nieuwe functie 

in een bestaand zorgtraject. Een functie die nog gecreëerd moest worden en mogelijkheden bood om te 

kijken naar taakherschikking  binnen het team. De uitdaging was om aan deze functie een dusdanige 

invulling te geven dat die zou bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. In deze 

sessie kijken we terug op hoe we zijn begonnen, waar we nu staan en hoe we kijken naar de toekomst.  

 

 

Sessieleiders 

Dr. K. Damman, cardioloog HTx/LVAD, UMCG 

I.L. de Graaf, verpleegkundig specialist KinderMDL, UMCG 

A. Hoogendoorn, medisch maatschappelijk werker, UMCG 

D.P. Jansen, verpleegkundig specialist niertransplantatie, UMCG 

R. Lambregts, verpleegkundig specialist psychiatrie, UMCG 

M.A.S. van Meurs, intensive care-verpleegkundige, UMCG 

G.J. Pelgrim, machineperfusionist, UMCG 

Prof.dr. W. Timens, patholoog, UMCG 

M. Volbeda, intensivist/nefroloog, UMCG 

 


