
 

 

 
JAARVERSLAG LORUT 2020 
 
 
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 2020 zag de samenstelling van het LORUT er als volgt uit: 
Voorzitter  W.N. Nijboer, chirurg LUMC 
Secretaris     K.M. de Vries (vanaf november M.E. Martens), 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 en 
supervisor RTL-en 

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 2020 
Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken. 2020 
heeft vooral in het teken van de COVID-19 pandemie gestaan. Zodoende lijkt de variatie in onderwerpen 
beperkter dan in de voorgaande jaren.  
 
COVID-19 
Tijdens de eerste COVID-19 golf is er een ‘mini-LORUT’ opgericht om met een klein team intensief en flexibel te 
kunnen overleggen via telefoon/MS-Teams. Hieraan namen deel: de voorzitter, de supervisoren van de 
uitnameteams, de voorzitter van de supervisoren van de ODC-ers en de secretaris van het LORUT. Daarin werd 
niet alleen informatie uitgewisseld, maar werd ook beleid gemaakt met als doel alle uitnameteams zo lang 
mogelijk inzetbaar te kunnen houden voor postmortale uitnameprocedures en een veilige werkomgeving te 
creeëren voor alle ZUT-medewerkers. Zo is de LORUT Richtlijn Uitname tijdens SARS- CoV-2 opgesteld en nog 
enkele malen aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Tijdens de zomer is het COVID beleid van het 
LORUT geëvalueerd, zowel op basis van de geregistreerde cijfers als door middel van een enquête onder ODC’s. 
De resultaten waren dermate positief dat het beleid nadien niet is bijgesteld. Alleen de aanvullende CT Thorax 
bij een ambivalente testuitslag -die was ingesteld tijdens de eerste COVID-19 golf-, is later weer uit de 
procedure gehaald. Niet alleen waren de testen inmiddels sneller en betrouwbaarder, maar ook bleek dat de 
CT Thorax niet genoeg extra informatie opleverde. 
 
 



 

 

 
 
Wetenschappelijke studies 
Ook in 2020 is er aandacht geweest voor wetenschappelijke studies. De volgende studies zijn aan bod gekomen 
tijdens de vergaderingen: 

• Analyse van het effect van euthanaticum op levertransplantatie-uitkomst (ErasmusMC: Polak) 

• OTOP studie (UMCG: Berends): Meten van de temperatuur van de nieren op verschillende momenten 

tijdens de uitname-operatie en kijken of er een verband is tussen de temperatuur van de nieren op 

verschillende momenten rondom de uitname en de wijze waarop de nier functioneert na 

transplantatie. 

• Studie uitname kwaliteit (LUMC: Lam): waarin gekeken wordt naar het verband tussen uitnameduuren 

de uitnameschade om hierop de beslissing te kunnen baseren om wel/niet te transplanteren. 

 


