
 

Landelijke Overleg Levertransplantatie (LOL) 

 
Doel 

Het Landelijk Overleg Levertransplantatie (LOL) heeft als doel zowel gevraagd als ongevraagd advies 

uit te brengen richting de NTS en de NTV over beleidsmatige vraagstukken ten aanzien van 

leverdonatie en -transplantatie. Daarnaast zorgt het LOL voor een goede afstemming over in 

Nederland lopende projecten en leverdonatie en –transplantatie gerelateerde onderwerpen.  

 

Leden 

Vanuit ieder transplantatiecentrum met een levertransplantatieprogramma hebben een (kinder-) 

hepatoloog en een transplantatiechirurg zitting in het LOL. Daarnaast is uit deze centra een 

transplantatiecoördinator welkom als toehoorder bij de vergaderingen. De secretaris van de ELIAC 

en de coördinator NOTR zijn eveneens als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig. Om op de 

hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van leverdonatie en -transplantatie en waar 

mogelijk een brug te slaan naar weefseldonatie sluit ook een stafarts van de NTS als toehoorder aan 

bij de vergaderingen.  

 

Het secretariaat van het LOL is belegd bij het Beleid en Orgaancentrum van de NTS. Het LOL 

bestaat uit de volgende leden: 

 

Voorzitter  H.J. Metselaar, MDL-arts Erasmus MC, t/m maart 2015 

   J. Ringers, chirurg LUMC, vanaf maart 2015 

Secretaris  H. Rodenburg, NTS 

Erasmus MC  J. de Jonge, chirurg 

   H.J. Metselaar, MDL-arts 

LUMC   B. van Hoek, MDL-arts 

   J. Ringers, chirurg 

UMCG   R.J. Porte, chirurg 

A.P. van den Berg, internist  

   R. Scheenstra, kinderarts MDL 

 

Besproken onderwerpen in 2015 

Het LOL is in 2015 twee keer bijeen gekomen: op 24 maart en op 1 oktober. Onderstaand een 

weergave van de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn: 

 

 Een vast agendapunt is de terugkoppeling vanuit de ELIAC. Discussie binnen het LOL over 

onderwerpen die (ook) bij de ELIAC besproken worden ondersteunt de vertegenwoordiger 

van het LOL in de ELIAC bij weergeven van de standpunten van de Nederlandse lever-

transplantatiecentra. 

 Tarieven levertransplantatie 

Evenals in 2014 is het traject t.a.v. de de opbouw van de tarieven voortgezet. Resultaat is een 

memo van de NZa over tarieven voor transplantatiezorg.. 

 (Lopende) Studies 

Een vast onderdeel op de agenda is het bespreken van de lopende en nieuwe studies op het 

gebied van leverdonatie en –transplantatie. De volgende studies zijn in 2015 besproken: 

LOL3, HOPE, CCA, Cholangiocarcinoom HCC Proton-studie. 

 Afgewezen levers 

Tijdens iedere vergadering van het LOL wordt een overzicht van de door Nederlandse 

centra afgewezen levers besproken. Op basis van follow-up data is gekeken of de afwijzing 

van het aanbod terecht is. Gemiddeld wijzen de 3 levertransplantatiecentra 1,3 levers af per 

maand.  

 


