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Het LOTTO heeft in 2020 drie keer een reguliere vergadering gehad (een fysieke bijeenkomst in januari en
online vergaderingen in mei en november). Daarnaast is er in de periode van 18 maart t/m september zeer
frequent vergaderd door het mini LOTTO (telefonisch dan wel via teams) in het kader van de Coronacrisis.
Algemeen
ADR
Naar aanleiding van een presentatie over de ADR scenario’s in januari is gesproken over de op dat moment al
beperkte OK en IC capaciteit. Mocht de ADR resulteren in meer donoren dan is een geleidelijke groei wel
mogelijk. Monitoring is van belang om evt. acties tijdig in te zetten; de verantwoordelijkheid voor voldoende
capaciteit ligt volgens het LOTTO bij de Raden van Bestuur van de UMC’s.
COVID-19
Vanaf maart heeft COVID-19 extra aandacht gehad van het LOTTO. De situatie in de UMC’s werd steeds met
elkaar doorgenomen (bezetting IC, aantal COVID patiënten op de afdeling, patiënten post-transplantatie met
COVID en beloop en behandeling daarvan) en er was bereidheid om zo nodig patiënten van elkaar over te
nemen als de situatie in één van de ziekenhuizen te sterk zou verslechteren. Verder zijn de COVID-richtlijnen
voor donatie en transplantatie besproken binnen/met het LOTTO en heeft het LOTTO bijgedragen aan de
informatievoorziening via de NTS website en bij de beantwoording van persvragen. Om patiënten niet onnodig
naar het ziekenhuis te laten komen is al snel met ET afgesproken om de LAS-scores automatisch te updaten.
Het LOTTO heeft ook duidelijk een stempel gedrukt op de maatregel om CT-scans uit te voeren bij donoren
(alleen als daar een aanleiding toe bestaat), heeft samen met de andere Orgaanadviescommissies aandacht
gevraagd bij de RvB van de UMC’s voor IC-capaciteit voor transplantatie tijdens de Coronacrisis en heeft
gezorgd voor ontheffing van de quarantaineplicht voor transplantatieteams die organen ophalen in het
buitenland. Verder heeft het LOTTO bijgedragen aan het pandemiedraaiboek, welke bij de tweede Corona-golf
in werking is getreden.
Uitnametijden DPA
Er is een lijst met uniforme definities van uitname tijdstippen besproken, welke het LOTTO graag zou laten
registeren in DPA; dit verzoek is doorgestuurd naar de DPA-beheerder van de NTS.
Afhandelen hart/long aanbod
Er is in het LOTTO gesproken over de gewijzigde organisatie van donatie. De functienaam van
Transplantatiecoördinator wordt gewijzigd in Orgaandonatiecoördinator en daarnaast komt er in de MOD
ziekenhuizen een nieuwe functie TC ter ondersteuning van de artsen in de transplantatiecentra bij
orgaanaanbod. Het LOTTO denkt mee over de invulling van deze nieuwe TC functie.

CTscan bij donorscreening
Er is in januari gesproken over het standaard uitvoeren van een CT scan bij donatie. Het LOTTO is geen
voorstander van het uitvoeren van standaard CT scans bij een donor vanwege het risico op niet-relevante
afwijkingen op de CT die kunnen leiden tot hoger afwijzingspercentages van donorlongen. Mocht er een CT
scan gemaakt zijn, dan is het LOTTO van mening dat deze wel beschikbaar moet zijn. Voor de harten is een CT
scan gewenst als er geen CAG is gedaan. Overzicht afgewezen harten en longen in NL getransplanteerd in het
buitenland
In 2020 is het format voor het overzicht van de in NL afgewezen harten en longen in overleg met het LOTTO
ontwikkeld en dit jaaroverzicht zal elk jaar bij de voorjaarsvergadering van het LOTTO behandeld worden.
Formalisatie zelfregulatie exceptionele vluchten
In LOTTO is besproken dat door acceptatie van organen buiten ET soms hogere kosten gemaakt worden als
gevolg van dure vluchten. Hierdoor is het vervoersbudget niet altijd toereikend. VWS heeft daarom verzocht
een cyclus van evaluatie en analyse in te richten; eens per jaar zal dit bij het LOTTO geagendeerd worden. In de
vergadering van november is dit voor 2020 uitgevoerd (i.v.m. COVID-19 slechts 1 exceptionele vlucht en dus
ook geen budget overstijging).
Verstrekken informatie over redenen eerdere afwijzingen van orgaan bij orgaanaanbod
Het LOTTO heeft aangegeven dat de artsen die een orgaanaanbod krijgen zelf moeten kunnen bepalen of zij
een onbevooroordeelde afweging willen maken of geïnformeerd willen worden over de eerdere afwijzingen
door collegae. Dit heeft geresulteerd in een afspraak met ET dat deze informatie in het vervolg verstrekt mag
worden als een arts hierom zelf verzoekt.
Inzien beeldmateriaal bij orgaanaanbod
Het LOTTO heeft het belang van het doorsturen van beeldmateriaal benadrukt in haar vergadering. Dit wordt
door de NTS opgepakt als apart project. Het LOTTO heeft verzocht (ook) te zoeken naar een snelle oplossing
voor de korte termijn.
ICT plannen NTS
In een aparte LOTTO vergadering zijn de voorgenomen nieuwbouw DPA en de ICT meerjarenplanning
besproken. Een vertegenwoordiger vanuit elk centrum zal de wensen t.a.v. de DPA nieuwbouw vanuit het
LOTTO doorgeven aan de projectleider.
Longen
Invloed LAS op wachtlijst en overleving
Van Kessel heeft onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de andere centra naar gevolgen LAS in
Nederland; daaruit is o.a. gebleken dat na invoering van de LAS de kans op transplantatie voor patiënten met
pulmonaire fibrose is toegenomen.
Longdonatie in combinatie met NRP abdominaal
In 2020 zijn voor het eerst NRP procedures in combinatie met longdonatie uitgevoerd. Naar aanleiding van
enkele problemen heeft dit een tijd stilgelegen; met aanpassing van het NRP protocol is het LOTTO wel bereid
dit weer te hervatten. Dit wordt overlegd met de projectleiders van NRP.
Loslaten maximale leeftijdsgrens longdonatie
In het LOTTO is afgesproken de maximale leeftijdsgrens van 75 los te laten; bij donoren boven de 75 dient wel
vooroverleg met de centra plaats te vinden.
Harten
Hartaudits
De hartaudits zijn in 2020 niet uitgevoerd vanwege de Corona-crisis; afgesproken is deze in 2021 wel uit te
voeren, bij voorkeur fysiek maar anders digitaal.

DCD harten
In 2020 is subsidie toegekend. Er is een stuurgroep gecreëerd waarin de 3 centra, de NTS en de projectleider
vertegenwoordigd zijn. Door COVID-19 heeft het trainingsprogramma vertraging opgelopen; deze staat nu
gepland voor januari in Nederland. De UMC’s zijn al wel gestart met informed consent van bestaande patiënten
en bij intake nieuwe patiënten wordt dit direct meegenomen.
Hart-lever transplantatie
Het UMCG zou willen starten met het screenen van patiënten voor hart-lever transplantatie. Hoewel het
LOTTO hier geen bezwaar tegen heeft is aangegeven dat wel moet worden gelet op gevolgen voor de
hartwachtlijst en dat de criteria geïnformeerd moeten worden.
Mutaties
De termijn van dr. K. Caliskan is afgelopen. Dr. O.C. Man in ’t Veld, cardioloog Erasmus MC, is toegetreden als
nieuw lid van het LOTTO.
De termijn van dr. W. Van der Bij was ook afgelopen. Dr. E.A.M. Verschuuren, longarts UMG, is daarom ook als
nieuw lid toegetreden.
Voor wat betreft EThAC-hart heeft het LOTTO heeft ingestemd met dr. M.E. Erasmus als nieuwe vertegenwoordiger van het harttransplantatie programma in Nederland.

