JAARVERSLAG LORUT 2015
Doel
Het Landelijk Overleg Regionale Uitname Teams (LORUT) richt zich op inhoudelijke vraagstukken
ten aanzien van orgaanuitname. De vergadering zal in ieder geval twee keer per jaar fysiek
samenkomen en indien gewenst vaker (telefonisch).
Leden
Ieder zelfstandig uitnameteam (ZUT) wordt vertegenwoordigd door de supervisor van de uitnamechirurgen. De thoraxchirurgen, intensivisten en neurologen worden landelijk door één persoon per
specialisme vertegenwoordigd. Twee transplantatie coördinatoren en Eurotransplant nemen deel aan
de vergadering als toehoorder. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van
donatie en -transplantatie en waar mogelijk een brug te slaan naar weefseldonatie sluit eveneens een
stafarts van de NTS als toehoorder aan bij de vergaderingen. In 2015 zag de samenstelling van het
LORUT er als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Uitnameteam AZM
Uitnameteam Erasmus MC
Uitnameteam LUMC
Uitnameteam UMC St. Radboud
Uitnameteam UMCG
Thoraxchirurgen (UMCG)
Intensivisten (Isala Kliniek)
Vertegenwoordiger Neurologie
Toehoorder namens Eurotransplant
Toehoorder namens TC’s
Toehoorder namens NTS

A.E. Braat, NTV
K.M. Ooms-deVries, NTS
C.H.C. Dejong, chirurg
J. de Jonge, chirurg
J. Ringers, chirurg
J.A. van der Vliet, chirurg
C. Krikke, chirurg
M.E. Erasmus, vertegenwoordiger LOTTO
J.P.C. Sonneveld, intensivist-anesthesioloog
vacant
S. Vogelaar, hoofd medische zaken
Maaike Sperber (west NL)
Ernst Buiter (oost NL)
A. Ramlochan Tewarie-Ramsaransing, stafarts

Besproken onderwerpen en afspraken in 2015
In 2015 is het LORUT 2 keer bijeen gekomen, te weten 12 februari en 8 oktober. De belangrijkste
uitkomsten van de vergaderingen in 2015 zijn:
 Algemeen
o De Jonge is de nieuwe vertegenwoordiger van het LORUT in de Organ Procurement
Committee van Eurotransplant.
o Braat is herkozen als voorzitter van het LORUT. Hierbij wordt een uitzondering
gemaakt op het Reglement dat voorschrijft dat de voorzitter een supervisor van de
uitnameteams moet zijn. Deze uitzondering is gemaakt op verzoek van het LORUT.
o Ontwikkelingen m.b.t. het nieuwe protocol ‘vaststellen van de dood’ zijn nauwlettend
in de gaten gehouden.
o Projecten waarin uitname een rol speelt zijn besproken, waaronder:
 Project A1 van het Donatieprogramma Ziekenhuizen: evalueren regio-indeling
 Project A2 van het Donatieprogramma Ziekenhuizen: evalueren ZUT’s
 Project Implementatie Machinepreservatie.

 Onderzoek
o Het LORUT fungeert als 'verzamelpunt' van studieprotocollen en probeert een
coördinerende rol in te nemen indien een (nieuw) initiatief overlap heeft met een
lopende studie. Het LORUT heeft in 2015 bij 2 nieuwe initiatieven deze coördinerende rol op zich genomen.
o Een overzicht met alle studieprotocollen die bij het LORUT bekend zijn wordt
bijgehouden.
 Quality Forms
o Er is gezorgd voor een tool die het makkelijker maakt om rapporten te maken van
QFT data, opgesplitst naar ‘categorie’ schade. Deze categorieën zijn al eerder door
het LORUT gedefinieerd.
 Uitname
o Er is besloten dat BMI geen absoluut afkappunt is om een donatieprocedure af te breken.
o Er is beleid geschreven voor het behoud van de certificering ‘uitnamechirurg’. Dit
beleid zal nog worden aangevuld met een alinea over hercertificering. Dit volgt in
2016.

