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De LOL is in 2018 twee keer bijeengeweest.
Algemeen
Er heeft een wisseling van secretaris en een wisseling van voorzitter plaatsgevonden. Dr. Metselaar is
gestopt als lid van het LOL en heeft dr. Darwish Murad als zijn opvolger aangewezen.
Machine perfusie
Elk LOL-vergadering is een update gegeven over de lever machineperfusie trajecten die lopen voor
levers in Nederland. In 2018 zijn het Erasmus MC en het LUMC gezamenlijk gestart met het NRPproject. De COR-NMP-trail in Groningen heeft zijn inclusies gereed.
Donorhepatectomietijd
De drie levertransplantatiecentra hebben begin 2018 zorgen geuit over de lange
donorhepatectomietijden en de grote verschillen tussen vijf ZUT-centra. Het LOL heeft aangedrongen
op korte termijn interventies. In het najaar van 2018 zijn deze interventies tijdens de vergadering
besproken en heeft het LOL haar complimenten uitgesproken over de mooie resultaten die door de
samenwerking tussen de ZUT’s bereikt zijn.
SE Biliaire Sepsis
ET heeft ontdekt dat de SE voor biliaire sepsis niet goed is ingebouwd, waardoor deze patiënten
voordeel hebben ontvangen. Het LOL is hier tijdens de vergadering over geïnformeerd en heeft
uitspraak gedaan over de wenselijke vervolgstappen.
HCC
ET heeft verschillende consensusbijeenkomsten georganiseerd over HCC. Hierbij is vooral gesproken
over patiënten die buiten de Milaancriteria vallen, maar wel baat hebben wij een transplantatie. Het
doel van deze consensusbijeenkomsten is om de juiste mensen met HCC te transplanteren. De
schaarste aan organen maakt dat niet iedereen getransplanteerd kan worden. Een internationale
studiegroep buigt zich eveneens over dit onderwerp. Binnen het LOL wordt verbinding tussen deze
parallellen trajecten gecreëerd.
Protocol Selectie en Indicatie
In de LOL-vergadering is gesproken over de status van het protocol Selectie en Indicatie. Er zijn
afspraken gemaakt over de procedure wanneer een centrum gemotiveerd wil afwijken van dit
protocol.
Nieuwe werkwijze beheercommissie
De nieuwe werkwijze van de beheercommissie is besproken.
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Rapportage
Het LOL heeft een principe uitspraak gedaan om ook toe te willen werken naar rapportages van de
levercentra om – in eerste instantie – binnen het LOL te bespreken. Hiertoe wordt in 2019 een eerste
aanzet gedaan.
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