
 

 

 
JAARVERSLAG LORUT 2019 
 
 
 
Doel 
Het Landelijk Overleg Uitname Teams (LORUT) richt zich op inhoudelijke vraagstukken ten aanzien van 
orgaanuitname bij postmortale donoren. De vergadering komt tenminste twee keer per jaar fysiek samen en 
indien gewenst vaker (al dan niet telefonisch).  
 
Leden 
Ieder zelfstandig uitnameteam (ZUT) wordt vertegenwoordigd door de supervisor van de uitnamechirurgen of 

diens aangewezen plaatsvervanger. 3 anesthesiologen en 3 TC’s nemen deel aan het LORUT als toehoorder; uit 

iedere ZUT-regio 1. De thoraxchirurgen en intensivisten worden landelijk vertegenwoordigd. Eurotransplant 

neemt deel aan de vergadering als toehoorder, alsook een vertegenwoordiger namens de NTS. De secretaris wordt 

geleverd door de NTS. In 2019 zag de samenstelling van het LORUT er als volgt uit: 

 
Voorzitter     W.N. Nijboer, chirurg LUMC 
Secretaris     K.M. de Vries, NTS 
Uitnameteam MUMC    M. van der Poll, chirurg-intensivist 
Uitnameteam ErasmusMC    J. de Jonge, chirurg 
Uitnameteam LUMC    W.N. Nijboer, chirurg  
Uitnameteam UMC St. Radboud   M. van der Jagt, chirurg 
Uitnameteam UMCG    R.A. Pol, chirurg 
Thoraxchirurgen     M.E. Erasmus, vertegenwoordiger LOTTO 
      N.P. van der Kaaij, vertegenwoordiger LOTTO 
Intensivisten     J.P.C. Sonneveld, intensivist-anesthesioloog Isala Kliniek 
Toehoorder namens Eurotransplant  S. Vogelaar, hoofd medische zaken  
Toehoorder namens TC’s    J.A.M. Hagenaar (west NL) 
      W. Hordijk (oost NL) 

 M. Danhof (noord NL) 
Toehoorder namens NTS    B. Schaefer, manager Beleid- en Orgaancentrum 
 
Besproken onderwerpen en afspraken in 2019 
 
Het tijdstip van de orgaanuitname is onderwerp van gesprek geweest. Ten opzichte van een aantal jaren geleden 
is een verschuiving zichtbaar naar meer uitnames tijdens daguren. Het LORUT juicht deze ontwikkeling toe.  
 
Kwaliteit uitnamechirurgie 

• Dit onderwerp blijft nadrukkelijke aandacht van het LORUT houden. Uitnametijden zijn standaard 

onderdeel van de agenda; de resultaten worden gemonitord. Het LORUT concludeert dat de 

hepatectomietijden sinds 2018 significant en stabiel zijn afgenomen.  

• Het ‘protocol post mortem donor organ procurement’ geïmplementeerd dat sinds 2018 is vernieuwd, 

wordt jaarlijks geëvalueerd, zo ook in 2019. De nieuwste versie wordt gepubliceerd op de membersite 

van de NTS. In 2020 worden aanvullingen door de anesthesiologen toegevoegd, zodat het e.e.a. een 

samenhangend geheel wordt.  

• Het tijdstip van de orgaanuitname is onderwerp van gesprek geweest. Ten opzichte van een aantal jaren 

geleden is een verschuiving zichtbaar naar meer uitnames tijdens daguren. Het LORUT juicht deze 

ontwikkeling toe.  

 

Uitnameregio’s 

• Sinds 1 juli 2018 hebben 3 zelfstandige uitnameteams tegelijkertijd dienst in 3 uitnameregio’s.  De drie 

aangewezen ZUT standplaatsen Rotterdam, Groningen en Nijmegen werken hierbij samen met Leiden en  



 

 

 

Maastricht. De nieuwe werkwijze is in 2019 geëvalueerd. Er is afgesproken dat er geen wijzigingen 

plaatsvinden t.o.v. 2018, maar dat de praktijk ook in 2020 wordt geëvalueerd.  

 
Algemeen 

• Een gezamenlijk overleg met de intensivisten, de zogenaamde ‘Expertmeeting’ is inmiddels een jaarlijks 

terugkerend overleg, welke door zowel chirurgen, anesthesiologen als intensivisten als enorm prettig en 

nuttig wordt ervaren. Besproken onderwerpen zijn: 

o Nieuwe donorwet 

o DCD hartdonatie (startdatum verwacht in 2020) 

o Resuscitatie van het hart 

o Donatie na euthanasie 

• Uitname- en transplantatiechirurgen zijn in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde om 

de mogelijkheid tot oprichting van een eigen subvereniging onder de NVvH te bespreken of aan te sluiten 

bij een bestaande subvereniging. Dit heeft in 2019 nog niet geleid tot een definitieve conclusie, maar 

gesprekken worden in 2020 gecontinueerd. 

• De mogelijkheid van het (standaard) uitvoeren van een CT-mens is besproken. Vanuit het LORUT wordt 

het initiatief gestart om dit op grote(re) schaal toe te passen. Dit wordt in 2020 verder vormgegeven.  

 

Orgaanperfusie 

• Normotherme Regionale Perfusie is in 2019 uitgebreid door ook NRP toe te passen in combinatie met 

longdonatie. Categorieën donoren die in het NRP protocol kunnen worden geïncludeerd zijn kidney only 

en kidney+lung.  

 


