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Landelijk Overleg Transplantatie Thoracale Organen (LOTTO) 

 
Leden: 

Voorzitter  E.A. van de Graaf, longarts 

Secretaris:  N.E. Jansen (NTS) 

UMCG   M.E. Erasmus, thoraxchirurg 

W. van der Bij, internist 

J. Brügemann, cardioloog 

UMCU   N. de Jonge, cardioloog 

   R.C. Meijer, thoraxchirurg 

   N. van der Kaaij, thoraxchirurg 

Erasmus MC  K. Caliskan, cardioloog 

   J.A. Bekkers, thoraxchirurg  

R. Hoek, longarts 

 

 
De LOTTO is in 2017 op 7 maart en op 7 november bij elkaar geweest.  

 

Long 

Er is aandacht geweest voor het aanbod van longen op basis van een aantal incidenten in de praktijk. 

In navolging hierop heeft ET in de vergadering van het najaar  uitleg gegeven over de allocatieregels, 

onder ander over competitief aanbod en aanbod vanuit het buitenland.  

In samenwerking met de drie centra is een concept jaarverslag ‘longwachtlijst’ ontwikkeld om meer 

transparantie te geven aan patiënten op de wachtlijst.  

 

Hart 

De vraag is aan bod gekomen of er sprake is van een scheve verdeling ten aanzien van het aantal 

harttransplantaties. De cijfers zijn uitgezocht en een vervolgafspraak is gepland vanuit de drie centra 

om gezamenlijk de indicatie voor een HU-status te bespreken. Daarnaast is naar voren gekomen dat 

één centrum gebruik maakt van ‘secondline rescue’, waardoor ze meer hart aanbod krijgen. De 

andere twee centra hadden zich niet aangemeld voor deze optie.  

Ook voor de harten is een concept jaarverslag ‘hartwachtlijst’ ontwikkeld. 

Het tijdstip van bekendheid HLA-typering bij geïmmuniseerde patiënten leidt problemen in de 

praktijk. Er wordt uitgezocht hoe dit probleem opgelost kan worden. 

De criteria voor de nationale HU-status zullen geupdate worden, de drie centra zullen hiervoor een 

separaat overleg plannen. 

Er is gesproken over innovaties op het gebied van perfusie van organen (OPR) en nieuwe 

mogelijkheden voor DCD-hartdonatie in toekomst. 

 

Algemeen 

Het informed consent formulier is aangepast, omdat de ontvanger toestemming moet geven om een 

deel van de data vrij te geven (leeftijd en geslacht). Dit formulier zal ook gebruikt worden voor 

toestemming voor data aan de NOTR en inzage in data als de patiënt naar een ander centrum gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


