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Het ESOT congres begon voor mij met het ELPAT symposium met presentaties over
diverse aspecten van levende en postmortale donatie. Vervolgens nam de plenaire
openingssessie ons in een animatie reis via pioniers in transplantatie mee van het
verleden naar het heden en door naar de toekomst. Een lever transplantatie patiënte uit
België vertelde over centralisme. Er werd ook verteld hoe de mechanismes van
winterslaap gebruikt kunnen worden bij therapie door de opname van medicatie te
optimaliseren. Daarna volgde de toekomst met 3D printen en het bevriezen van organen.
Vanwege de grootte van het congres was het noodzakelijk om keuzes te maken welke
sessies bij te wonen. Vooral in het begin waren er veel interessante sessies tegelijk.
Tijdens een sessie over levende nierdonatie werd de nadruk gelegd op factoren die van
invloed zijn op de kwaliteit van leven van donoren. Wat ik opmerkelijk vond, was dat
donoren bij wie de rechter nier wordt uitgenomen een betere kwaliteit van leven hebben
dan donoren die hun linker nier doneren.
Mijn eigen presentatie ging over de invloed van perifeer arterieel vaatlijden vóór
niertransplantatie op de uitkomsten na transplantatie. Er werd goed op gereageerd en er
kwamen veel interessante vragen uit de zaal. Tijdens een andere sessie werd getoond
dat er fluctuaties zijn in het risico van comorbiditeit op overleving. Het is een idee om te
bekijken of dit in de data van onze patiënten populatie ook optreedt.
Wat ik ook altijd interessant vind, zijn de succesverhalen over ‘Vascularized Composite
Allotransplantation’ (VCA), zoals transplantatie van armen of gezicht. Toch gaat het
helaas niet altijd goed. Nu er meer van deze transplantaties zijn uitgevoerd en er ook
meer resultaten zijn, is het duidelijk dat afstoting grote gevolgen kan hebben. Selectie
van patiënten die in aanmerking komen voor VCA is dus erg belangrijk. Aangezien het
geen levensreddende operatie is, moet de motivatie groot zijn, want therapietrouw is
hierbij net zo belangrijk als bij orgaantransplantatie.
Een nieuw concept was de Elevator Pitch waarbij de spreker 1 minuut de tijd kreeg om
met 1 dia de jury te overtuigen om meer spreektijd te krijgen. Op zich een leuk idee,
maar in de sessie die ik heb bijgewoond waren wel heel uiteenlopende onderwerpen,
waardoor de achtergrond van de juryleden bepalend was voor wie er door mochten.
Tot slot is het leuk om te vermelden dat tijdens het Rising Stars Networking event de
StrongerTogether Award werd uitgereikt aan het Erasmus MC voor het grootste aantal
abstracts ingediend door één centrum.
Hierbij wil ik de Nederlandse Transplantatie Vereniging bedanken voor de bijdrage om
het ESOT congres bij te wonen.

