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De LOTTO is in 2018 drie keer bij elkaar geweest. Daarnaast hebben er twee separate longoverleggen plaatsgevonden.
Algemeen
Een vertegenwoordiging van de HLA-labs heeft een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in
de technologie van de HLA-typering. De oplopende transportkosten voor ophaalprocedures in het
buitenland zijn besproken.
Long
Er hebben twee separate longoverleggen plaatsgevonden, waar longartsen en chirurgen wordt
gesproken over specifieke over longitems. Het doel hiervan is een betere, meer inhoudelijke
samenwerking op longtransplantatie in Nederland. O.a. immunisatiebeleid, gebruik EVLP,
onderzoeken bij een potentiele longdonor en de mogelijkheid voor gezamenlijk onderzoek zijn
besproken. De longoverleggen zijn een voorbereiding op de LOTTO-vergadering.
Afgelopen jaar is er gewerkt aan een jaarverslag voor patiënten, om hen meer inzicht te geven in de
ontwikkelingen in de wachtlijst. Een eerste versie hiervan wordt begin 2019 opgeleverd.
Het document met LAS-parameters, zoals opgesteld door de EThAC, is in de LOTTO besproken en
goedgekeurd. Op basis van dit document worden in 2019 audits uitgevoerd.
Het UMCG is gestart met een pilot voor extended DCD donatie.
Hart
In 2018 is het implementatietraject voor de DCD-hartdonatie gestart. Daarnaast hebben alle
Nederlandse centra zich aangemeld voor second line rescue aanbiedingen. Er is er voor de harten
een eerste concept van een jaarverslag voor patiënten gemaakt.
In de EThAC wordt momenteel gesproken over de herziening van de HU-criteria.
Uitname
In samenwerking met de LORUT is in 2018 een uitnameprotocol opgeleverd, waarin ook de uitname
van thoracale organen wordt beschreven. In samenwerking met het LORUT zijn aanvullende
afspraken gemaakt over volgorde van uitname bij multi-orgaan DCD donoren. In 2018 zijn (bijna) alle
TC’s in Nederland opgeleid voor perfusie van thoracale organen.
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