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ALGEMEEN REGLEMENT OVERLEG- EN ADVIESCOMMISSIES ORGAANTRANSPLANTATIE 

Nederlandse Transplantatie Stichting en Nederlandse Transplantatie Vereniging  
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1. Algemene bepalingen 

1.1 Actoren 

Nederlandse Transplantatie Stichting (hierna: NTS): verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de 
orgaandonatie (hierna: WOD) en van daaruit voor de allocatie van beschikbare organen en weefsels. Tevens is 
de NTS verantwoordelijk voor de organisatie van donorwerving in ziekenhuizen, alsmede voor de 
publieksvoorlichting over donatie en transplantatie. 
Nederlandse Transplantatie Vereniging (hierna: NTV): wetenschappelijke vereniging, heeft tot doel het 
bevorderen van wetenschap en wetenschappelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, 
orgaanwerving en orgaanallocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. Dit 
alles specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatiegeneeskunde en de -chirurgie.  
Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissie: Per te transplanteren orgaan is er een landelijke 
overleg- en adviescommissies ingesteld ten behoeve van de NTV en de NTS. Daarnaast is er een 
adviescommissie ingesteld welke zich richt op uitname van alle organen. Er bestaan in Nederland momenteel 
de volgende vier landelijke orgaantransplantatie commissies: 

1. Landelijke Overleg Levertransplantatie (hierna: LOL) 

2. Landelijk Overleg Transplantatie Thoracale Organen (hierna: LOTTO) 

3. Landelijk Overleg Niertransplantatie (hierna: LONT) 

4. Landelijk Overleg Regionale Uitname Teams (hierna: LORUT) 

 
1.2 Doel 

Dit reglement bevat een set van regels en richtlijnen in aanvulling op de wet en de statuten van zowel de NTS 
als de NTV met betrekking tot de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies. Voorts 
beschrijft het reglement de samenstelling en de taken per Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en 
Adviescommissie.  
 

2. Taken  

2.1 Taken LOL  

De taken van het LOL zijn: 

a) het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van levertransplantaties. 

b) het geven van adviezen en het verlenen van inlichtingen aan de NTS en de NTV, welke zich richten op 

inhoudelijke vraagstukken ten aanzien van levertransplantaties en donatie van levers; 
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c) het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar en/of het deelnemen aan de internationale 

adviescommissies van Eurotransplant; 

d) het bevorderen en onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van 

communicatie tussen overheidsinstanties en personen op het gebied van levertransplantaties en 

donatie van levers; 

e) het stimuleren van studie en onderzoek naar transplantatie en donatie van levers.  

 

2.2 Taken LOTTO 

De taken van het LOTTO zijn: 

a) het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van hart- en longtransplantaties; 

b) het geven van adviezen en het verlenen van inlichtingen aan de NTS en de NTV, welke zich richten op 

inhoudelijke vraagstukken ten aanzien van hart- en longtransplantaties en donatie van hart en 

longen; 

c) het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar en/of het deelnemen aan de internationale 

adviescommissies van Eurotransplant; 

d) het bevorderen en onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van 

communicatie tussen overheidsinstanties en personen op het gebied van hart- en 

longtransplantaties en donatie van hart en longen; 

e) het stimuleren van onderzoek naar transplantatie en donatie van hart en longen. 

 

2.3 Taken LONT 

De taken van het LONT zijn: 

a) het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van niertransplantaties; 

b) het geven van adviezen en het verlenen van inlichtingen aan de NTS en de NTV, welke zich richten op 

inhoudelijke vraagstukken ten aanzien van niertransplantaties en donatie van nieren; 

c) het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar en/of het deelnemen aan de internationale 

adviescommissies van Eurotransplant; 

d) het bevorderen en onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van 

communicatie tussen overheidsinstanties en personen op het gebied van niertransplantaties en 

donatie van nieren; 

e)  het stimuleren van studie en onderzoek naar transplantatie en donatie van nieren. 

2.4 Taken LORUT 

De taken van het LORUT zijn: 

a) het bevorderen van alle aspecten rond donatie en orgaanuitname ten behoeve van transplantatie; 

b) het geven van adviezen en het verlenen van inlichtingen aan de NTS en de NTV, welke zich richten op 

inhoudelijke vraagstukken ten aanzien van orgaanuitname; 

c) het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar en/of het deelnemen aan de internationale 

adviescommissies van Eurotransplant; 

d) het bevorderen en onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van 

communicatie tussen overheidsinstanties en personen op het gebied van kwaliteit en organisatie van 

uitname van organen ten behoeve van transplantatie; 

e) het stimuleren en coördineren van onderzoek bij (potentiële) donoren waar de organen ten behoeve 

van transplantatie worden uitgenomen.  

3. Samenstelling  

3.1 Samenstelling LOL 

1. Het LOL is samengesteld uit ten minste twee artsen per transplantatiecentrum, namelijk een chirurg 

en een (kinder)hepatoloog (waarvan één de rol van voorzitter en een ander de rol van 

plaatsvervangend voorzitter vervult) en een secretaris. 
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2. De leden van het LOL dienen lid te zijn van de NTV.  

3. Lid van het LOL kunnen zijn:  zij die als medicus werkzaam zijn in een levertransplantatieteam in een 

van de Universitaire Centra. 

4. Minimaal een vertegenwoordiger van het LOL neemt deel in de orgaanspecifieke adviescommissies 

van Eurotransplant.  

5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: 

 door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV en/of 

 door het verliezen van de hoedanigheid in welke het betreffende lid in het LOL zitting heeft. 

 

3.2 Samenstelling LOTTO 

1. Het LOTTO is samengesteld uit ten minste twee artsen per transplantatiecentrum, namelijk een 

chirurg en een cardioloog, longarts of internist (uit wier midden een voorzitter (eventueel diens 

plaatsvervanger) wordt gekozen) en een secretaris. 

2. De leden van het LOTTO dienen lid te zijn van de NTV. 

3. Lid van het LOTTO kunnen zijn: zij die als medicus werkzaam zijn in een hart- of 

longtransplantatieteam in een van de Universitaire Centra. 

4. Minimaal een vertegenwoordiger van het LOTTO neemt deel in de orgaanspecifieke adviescommissies 

van Eurotransplant. 

5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: 

  door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV en/of 

 door het verliezen van de hoedanigheid in welke het betreffende lid in het LOTTO zitting heeft. 

 

3.3 Samenstelling LONT 

1. Het LONT is samengesteld uit ten minste twee artsen per transplantatiecentrum, namelijk een chirurg, 

een nefroloog, één landelijke vertegenwoordiger van de kinderniertransplantatieprogramma's (uit 

wier midden een voorzitter (en eventueel diens plaatsvervanger) wordt gekozen) en een secretaris. 

2. De leden van het LONT dienen lid te zijn van de NTV. 

3. Lid van het LONT kunnen zijn: zij die als medicus werkzaam zijn in een niertransplantatieteam in een 

van de Universitaire Centra. 

4. Namens de dialysecentra is een vertegenwoordiger van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie 

(NFN) lid van het LONT. 

5. Minimaal een vertegenwoordiger van het LONT neemt deel in de orgaanspecifieke adviescommissies 

van Eurotransplant. 

6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: 

 door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV en/of 

 door het verliezen van de hoedanigheid in welke het betreffende lid in het LONT zitting heeft. 

3.4 Samenstelling LORUT  

1. Het LORUT is samengesteld uit: hoofd(en) van Zelfstandige uitname teams (uit wier midden een 

voorzitter (en eventueel diens plaatsvervanger) wordt gekozen), afgevaardigde(n) namens de NTS, 

landelijke afgevaardigde namens de Nederlandse Vereniging Intensive Care, afgevaardigde namens 

Eurotransplant en een secretaris. 

2. De stemgerechtigde leden van het LORUT dienen lid te zijn van de NTV. 

3. Alleen supervisor(en) van Zelfstandige Uitname Teams hebben formeel stemrecht. 

4. Stemgerechtigd lid van het LORUT kunnen zijn: zij die als medicus werkzaam zijn in een 

orgaanuitnameteam in een van de Universitaire Centra. 

5. Minimaal een vertegenwoordiger van het LORUT neemt deel in de orgaanspecifieke adviescommissies 

van Eurotransplant.  

6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: 

 door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV en/of 
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 door het verliezen van de hoedanigheid in welke het betreffende lid in het LORUT zitting heeft.  

 

 

4. Voorzitterschap  

1. Elke Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissie wordt vertegenwoordigd door de 

voorzitter of diens plaatsvervanger samen met de secretaris of diens plaatsvervanger.  

2. Benoemingen van de voorzitter en diens plaatsvervanger geschiedt voor een periode van drie jaar, met de 

mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie jaar. 

3. Voorzitters worden voorgedragen uit de kring van de commissieleden.  

4. De benoeming van de voorzitter geschiedt door een besluit van de commissieleden, genomen met 

meerderheid van stemmen.  

5. De voorzitter van elke van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies heeft het recht 

om een voordracht tot benoeming te doen. 

6. Het voorzitterschap eindigt: 

 door het niet langer deel uitmaken van een van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en 

Adviescommissies; 

 door het verloop van de tijd waarvoor een voorzitter gekozen is; 

 door ontslag door de ledenvergadering van de commissie of door de algemene ledenvergadering van de 

NTV; 

 door het niet meer werkzaam zijn van de betreffende voorzitter als transplantatiearts in een Nederlands 

transplantatiecentrum. 

 

5. Besluitvorming 

1. De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter bepaalt, of zo vaak als twee leden van de commissie 

daarom verzoeken, doch minimaal twee maal per jaar. 

2. Alle besluiten binnen de vergaderingen van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en 

Adviescommissies worden genomen met meerderheid van stemmen. 

3. Na elke vergadering van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies worden notulen 

gemaakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis gebracht aan de directie van de NTS en aan het 

bestuur van de NTV binnen een maand na de vergadering van de commissie. De NTS en de NTV toetsen 

deze aan hetgeen is bepaald in hun statuten. 

4. De voorzitter van elke van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies kan nadere 

regelingen treffen omtrent de wijze van vergaderen alsmede omtrent andere onderwerpen waarvan zij 

regeling wenselijk acht. Deze regelingen dienen ter goedkeuring aan de directie van de NTS en aan het 

bestuur van de NTV te worden voorgelegd en mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van 

de NTS en/of de NTV of dit reglement.  

 

6. Werkwijze  

1.  De commissies komen minimaal 1x per jaar in persoon bij elkaar. De overige vergaderingen kunnen 

telefonisch plaats vinden. 

2. Indien een commissielid niet aanwezig kan zijn op de vergadering, dan mag deze een vervanger aanwijzen 

uit het eigen centrum.  

3. Het secretariaat van elke van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies wordt 

verzorgd door de NTS. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op, bereidt de vergadering 

voor en draagt hierbij ook zorg voor aanlevering van benodigde vergaderstukken, notuleert de vergadering 

en zorgt voor afhandeling van actiepunten. Indien gewenst kan de voorzitter andere deskundigen 

uitnodigen, zoals transplantatiecoördinatoren, en om advies vragen. 

4. De NTS en/of NTV dienen een verzoek betreffende advisering inzake onderwerpen schriftelijk in bij de 

secretaris en/of de voorzitter van de betreffende commissie. De voorzitter bepaalt hoe het advies tot stand 
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komt en stuurt het advies binnen de in de aanvraag gestelde termijn, schriftelijk en uit naam van de 

commissie, aan de aanvrager. 

 

 

 

7. Rapportage 

1. Jaarlijks wordt een jaarverslag met daarin de actiepunten, adviezen en besluiten van het afgelopen jaar 

aangeboden aan de secretaris van de NTV, zodat tijdig vóór de algemene ledenvergadering (ALV) aan de 

leden kan worden aangeboden. De voorzitter van iedere commissie geeft een korte mondelinge toelichting 

tijdens de ALV van de NTV. Dit jaarverslag wordt ook aangeboden aan de directie van de NTS. 

2. De commissies verschaffen daarnaast jaarlijks een toelichting op de uitgevoerde activiteiten, genomen 

besluiten en uitgebrachte adviezen aan de Transplantatie Werkgroep Nederland.  

 

8. Financiën  

1. Voor de financiering van de vergaderingen van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en 

Adviescommissies wordt uitgegaan van een 50-50 financiering door de NTS en NTV. 

2. Het bestuur van de NTV en de directie van de NTS kunnen aan elke van de Landelijke Orgaantransplantatie 

Overleg- en Adviescommissies een eigen budget toekennen binnen de door het bestuur van de NTV 

vastgestelde begroting. 

3. De voorzitter van elke van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies maakt  in 

samenwerking met de secretaris, indien van toepassing, jaarlijks uiterlijk voor het begin van het 

kalenderjaar een begroting op aan de hand van het laatst vastgestelde budget. Deze begroting wordt ter 

goedkeuring toegezonden aan het bestuur van de NTV en aan de directie van de NTS. 

4. De voorzitter van elke van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies maakt jaarlijks 

in samenwerking met de secretaris, uiterlijk binnen drie maanden van het einde van het kalenderjaar, een 

jaarverslag (indien van toepassing) en een jaarrekening op betreffende het voorafgaande kalenderjaar. Dit 

verslag en de jaarrekening wordt ter goedkeuring toegezonden aan het bestuur van de NTV en de directie 

van de NTS. 

 

9. Verhouding NTV-  Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies 

Het bestuur van de NTV informeert en betrekt de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en 

Adviescommissie bij onderwerpen en problemen die betrekking hebben op de werkgebieden van de Landelijke 

Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies. 

 

10. Verhouding NTS-  Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies 

1. De Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies zijn adviserend aan de NTS m.b.t. 

orgaantransplantatie en -donatie gerelateerde vraagstukken.  

2. De directie van de NTS informeert en betrekt de Landelijke Overleg- en Adviescommissies bij onderwerpen 

en problemen die betrekking hebben op de werkgebieden van de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- 

en Adviescommissies.  

3. NTS vervult de secretaris functie binnen elke Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissie. 

Die functie wordt uitgevoerd door een specifieke senior beleidsmedewerker van het Beleid en 

Orgaancentrum van de NTS.  

 

11. Sancties  

1. Indien de Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissies zich niet houden aan de statuten van 

de NTS en/of aan dit reglement, kan de directie van de NTS het NTV bestuur verzoeken om: 

 een bindende richtlijn te geven aan de voorzitter van de betreffende commissie; 

 een voorstel te doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de voorzitter van de 

betreffende commissie  van zijn taak te ontheffen; 
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 een voorstel te doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de betreffende 

commissie te ontbinden. 

2. Indien de Landelijke Orgaantransplantantatie Overleg- en Adviescommissies zich niet houden aan de statuten 

van de NTV en/of aan dit reglement, kan het bestuur van de NTV, na overleg met de directie van de NTS: 

 een bindende richtlijn geven aan de voorzitter van de betreffende commissie; 

 een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de voorzitter van de 

betreffende commissie  van zijn taak te ontheffen; 

 een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de betreffende 

commissie te ontbinden. 

 

12. Wijziging van het reglement 

1. Zowel de directie van de NTS als het bestuur van de NTV zijn bevoegd een voorstel te doen om dit 

reglement te wijzigen.  

2. Elke Landelijke Orgaantransplantatie Overleg- en Adviescommissie kan een verzoek aan het bestuur van de 

NTV richten voor het opstellen van een wijzigingsvoorstel. 

3.  Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement door het NTV bestuur gedaan wordt, zal voorafgaande 

advies worden gevraagd aan de directie van de NTS. 

4.  Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement door de directie van de NTS gedaan wordt, zal 

voorafgaande advies worden gevraagd aan het bestuur van NTV.  

5. Wijzigingen van het reglement moeten worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van de 

NTV.  

 

 
 


