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Korte geschiedenis van de longtransplantatie:  
De medische mogelijkheden zijn de afgelopen decennia door verbeterde medicatie, 
operatietechnieken en afbeeldend onderzoek (CT-scan, MRI-scan etc.) enorm toegenomen. 
Zo is het ook gekomen dat het aantal longtransplantaties dat sinds de jaren ’60 lange tijd had 
stilgestaan in verband met de slechte resultaten, na de ontwikkeling van het medicijn 
ciclosporine een enorme vlucht heeft genomen.  
De eerste longtransplantatie werd in Nederland uitgevoerd in 1989 in het Antonius Ziekenhuis 
in Nieuwegein. In 1990 besloot de toenmalige minister van VWS dat het Academisch 
Ziekenhuis Groningen als enige centrum in Nederland deze behandeling mocht gaan 
uitvoeren. Ruim 13 jaar later zijn er in Nederland ongeveer 220 patiënten getransplanteerd.  
 
Dit proefschrift: 
In 1996 werd de eerste 5 jaren van het Groningse longtransplantatie programma geëvalueerd 
in het ‘Evaluatierapport longtransplantatie”. Hieruit bleek dat de overleving, de functie en de 
kwaliteit van leven van patiënten na een longtransplantatie verbeterden. Maar ook de 
beperkingen van het longtransplantatie programma werden door meer ervaring steeds 
duidelijker zichtbaar.  
 
Problemen voor transplantatie die in dit proefschrift werden bestudeerd zijn onder andere de 
wachtlijstproblematiek en de toewijzing van donorlongen. 
 
Hoofdstuk 2: 
Donororganen in het algemeen en donorlongen in het bijzonder zijn schaars. Dit zorgt ervoor 
dat de wachtlijst voor longtransplantatie steeds langer wordt en dat de wachtlijststerfte 
hierdoor toeneemt.  
De toewijzing van donorlongen is gebaseerd op bloedgroep, lichaamslengte en wachttijd op 
de wachtlijst. Een gevolg van de lange wachttijd op de wachtlijst is dat patiënten met een snel 
progressieve aandoening ofwel een aandoening waarbij de patiënt snel achteruit gaat, een 
kleinere kans hebben om getransplanteerd te worden in vergelijking met patiënten met een 
langzaam progressieve aandoening.  
In dit hoofdstuk worden de verdelingen van de percentages op de wachtlijst en na 
longtransplantatie berekend van de meest voorkomende indicaties voor longtransplantatie 
namelijk longemfyseem (onderverdeeld in emfyseem en in emfyseem ten gevolge van α1-
antitrypsinedeficiëntie), cystische fibrose, bronchiëctasieën, pulmonale hypertensie 
(onderverdeeld in primaire (onbekende oorzaak) of secundaire (verworven) pulmonale 
hypertensie), longfibrose en overige aandoeningen. Hieruit blijkt dat patiënten met pulmonale 
hypertensie, cystische fibrose en longfibrose met het huidige systeem van toewijzen minder 
kans op een longtransplantatie hebben. In de ideale situatie zou het percentage patiënten met 
een bepaalde diagnose op de wachtlijst en na transplantatie gelijk moeten zijn. In deze studie 
wordt geprobeerd een eerlijke verdeling van het percentage patiënten op de wachtlijst en na 
transplantatie te krijgen, door met behulp van een simulatieprogramma de patiënten met een 
significant slechtere overleving op de wachtlijst te prioriteren. Voor de verschillende 
diagnosecategorieën op de wachtlijst werd eerst de wachtlijstoverleving berekend. Voor de 
diagnosecategorieën met een significant slechtere wachtlijstoverleving werd het relatieve 
risico op overlijden berekend. Vervolgens werd met behulp van een simulatieprogramma het 
relatieve risico als correctiefactor gebruikt en toegepast op de wachttijd op de wachtlijst en 
werden vervolgens opnieuw de kansen op een longtransplantatie berekend. Het resultaat van 
de simulatie was een verdeling waarbij het aantal patiënten met een bepaalde diagnose op de 
wachtlijst en na transplantatie ongeveer gelijk waren. De toepassing van deze 
correctiefactoren is ook mogelijk in het huidige programma wat ook in de praktijk een 
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eerlijkere verdeling van donororganen tot gevolg zal hebben. De wachtlijst moet dan wel 
regelmatig bijgewerkt worden. 
 
Hoofdstuk 3: 
Niet alle aangeboden donorlongen zijn geschikt voor alle patiënten. Het zal duidelijk zijn dat 
de donorlong moet passen in de borstholte van de ontvanger. Als criterium hiervoor wordt de 
lichaamslengte gebruikt. Wanneer de lichaamslengte van de donor en ontvanger niet overeen 
komt bestaat er een kans op samenvallen van de long (bij een te grote donor en een te kleine 
ontvanger) of het zich niet volledig kunnen ontplooien van de long tot aan de borstwand (bij 
een te kleine donor long en een te grote ontvanger). Zodoende wordt bij een longtransplantatie 
een verschil in lengte geaccepteerd van 5-10 %. De patiënt met de langste wachttijd op de 
wachtlijst staat krijgt in principe de beschikbare longen toegewezen.  
Bij de toewijzing van donorlongen wordt geen rekening gehouden met het geslacht. Dit zou 
wel moeten aangezien de borstholte en dus ook de longen van mannen groter zijn dan die van 
vrouwen.  
De Totale Long Capaciteit (TLC) oftewel de maximale hoeveelheid lucht die na een diepe 
inademing in de longen aanwezig is afhankelijk van zowel lengte als geslacht. Voor alle 
donoren (D) en ontvangers (R) kan een voorspelde TLC-waarde van een patiënt worden 
berekend op basis van de lengte en het geslacht. In dit proefschrift wordt terugkijkend in de 
tijd de invloed van het geslacht op de toewijzing van longen gebaseerd op lengte onderzocht. 
Dit wordt gedaan door de verhouding van de lengte D/R alsmede de verhouding van de 
voorspelde TLC D/R te berekenen. Hiernaast wordt ook onderzocht of deze verschillen 
hebben geleid tot klinische complicaties zoals bijvoorbeeld samenvallen van de long/ niet 
ontplooien van de long en functionele beperkingen zoals bijvoorbeeld  het 
inspanningsvermogen. 
Het resultaat van deze studie is dat toewijzing van donor longen gebaseerd op lengte alleen 
leidt tot een substantieel verschil in TLC, welke voornamelijk is veroorzaakt door verschil in 
geslacht. Dit  verschil in TLC leidt niet tot vroege en late klinische en functionele 
complicaties. De studie laat zien dat voor precieze allocatie van donorlongen, toewijzing op 
basis van alleen lengte niet voldoende is in het geval van een mannelijke donor-vrouwelijke 
ontvanger of vrouwelijke donor-mannelijke ontvanger. De afwezigheid van complicaties 
suggereert ook dat een grotere marge in lengteverschil mogelijk is bij de toewijzing van 
longen zowel met als zonder verschil in geslacht. 
 
Problemen na longtransplantatie die in dit proefschrift werden bestudeerd zijn het opsporen 
van chronische afstoting van het transplantaat na enkelzijdige en dubbelzijdige 
longtransplantatie.  
 
De precieze ontstaanswijze van een chronische afstoting is onbekend. Een chronische 
afstoting kan op 2 manieren worden gediagnosticeerd. De eerste manier is door middel van 
een bronchoscopie (met een slang in de longen kijken) en hier biopten (hapjes) van te nemen. 
Deze biopten worden vervolgens onder de microscoop bekeken en zo kunnen afwijkingen die 
duiden op infectie, acute afstoting en chronische afstoting worden opgespoord. Nadeel van 
deze methode is de belasting voor de patiënt en het feit dat er toch een zeker risico aan 
verbonden is met name op het ontstaan van een klaplong en het ontstaan van een 
longbloeding. Daarnaast is het technisch gezien ook een lastig onderzoek. De biopten moeten 
groot genoeg zijn omdat deze anders niet goed te beoordelen zijn. Verder moeten de biopten 
op een bepaalde plaats in de long worden genomen. Wanneer dit allemaal volgens “de regelen 
der kunst” wordt uitgevoerd bestaat er nog de kans dat bij een patiënt met afwijkingen de 
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biopsieën wel op een goede plaats zijn afgenomen maar niet de afwijkingen laat zien omdat 
deze niet overal in dezelfde mate voorkomen.  
De tweede manier om een chronische afstoting op te sporen is een achteruitgang in de FEV1 
(één seconde waarde) in de longfunctie. De FEV1 is de hoeveelheid lucht in liters die na een 
diepe inademing in een seconde maximaal uitgeblazen kan worden. Hierop is de classificatie 
van de International Society of Heart and Lung Transplantation gebaseerd (tabel 1).  
Wanneer er een daling is opgetreden van de FEV1 beneden de 80% van de uitgangswaarde 
van de FEV1 zonder dat er sprake is van infectie of acute rejectie wordt er gesproken van 
bronchiolitis obliterans syndroom oftewel een chronische afstoting gebaseerd op een 
achteruitgang van de longfunctie. De FEV1 uitgangswaarde wordt berekend door het 
gemiddelde van de twee beste FEV1-waarden te nemen die minimaal 3-6 weken na elkaar zijn 
geblazen. 
 
 
Tabel 1: Gradering van bronchiolitis obliterans syndroom (BOS) oftewel chronische afstoting 
volgens de Internationale Gemeenschap van Hart- en Longtransplantatie (ISHLT) gebruik 
makend van de  FEV1. 
 
ISHLT-gradering 
Chronische afstoting graad 0 Geen duidelijke afwijkingen: FEV1 81% of meer van de baseline waarde 
Chronische afstoting graad 1 Mild chronische afstoting: FEV1 66%-80% van de baseline waarde 
Chronische afstoting graad 2 Moderate chronische afstoting: FEV1 51%-65% van de baseline waarde 
Chronische afstoting graad 3 Ernstig chronische afstoting: FEV1 50% of minder van de baseline 

waarde 
 
 

Subclassificatie:  a. zonder histologisch bewijs van BO 
                            b. met histologisch bewijs van BO 

 
Geprobeerd wordt om de achteruitgang in longfunctie die bij het optreden van het 
bronchiolitis obliterans syndroom wordt gezien te stoppen door meer immuunsuppressie of 
andere vaak sterkere medicijnen te geven. Het is derhalve van groot belang een achteruitgang 
in de longfunctie met als oorzaak een chronische afstoting in een vroeg stadium te ontdekken. 
Het grote voordeel van het verrichten van een longfunctietest is dat deze eenvoudig is uit te 
voeren, snel en gemakkelijk is te plannen, relatief goedkoop is en bovendien een geringe 
belasting vormt voor de patiënt.  
 
Hoofdstuk 4: 
In dit hoofdstuk wordt uitgezocht of een daling van longfunctieparameters die de kleine en 
middelgrote luchtwegen vertegenwoordigen voorafgaan aan een daling van de FEV1 in de 
longfunctie. Vervolgens wordt berekend wat de voorspellende waarde is van het optreden van 
zo een daling in relatie tot optreden van BOS. Als functionele parameters van de middelgrote 
en de kleine luchtwegen werden de FEF25, FEF50, FEF75 and MMEF75/25  geëvalueerd 
respectievelijk gedefinieerd als de luchtstroom op het moment dat 25%, 50%, 75% van de 
uitgeblazen lucht na een maximale inademing en de maximale mid-expiratory flow rate tussen 
25% and 75%. Eerst werd de variatie-coefficient voor de verschillende longfunctie parameters 
uitgerekend in een groep patienten zonder BOS, om een eventuele onjuiste extrapolatie van de 
normale populatie te voorkomen. Hogere waarden werden verwacht omdat patienten na 
transplantatie gevoeliger zijn voor infectie. De berekende variaties kwamen echter overeen 
met de variaties in gezonde vrijwilligers. 
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Uit evaluatie van de longfunctiegegevens na longtransplantatie blijkt dat een persisterende 
daling onder de variatiecoëfficiënt van de kleine luchtwegparameters met name die van de 
FEF75 reeds vroeg optreedt, ver voordat er sprake is van BOS. De voorspellende waarde van 
deze waarde was echter gering in tegenstelling tot een persisterende daling van de FEV1 onder 
de variatiecoëfficiënt (onder de 93%) die in 88.2% van de patiënten binnen 120 dagen 
voorspellend was voor het optreden van BOS (onder de 80%). Conclusie van dit onderzoek is 
om alert te zijn als de FEF75 onder de variatiecoëfficiënt daalt, met name ten aanzien van het 
beloop van de FEV1. Indien de FEV1 ook onder de variatiecoëfficiënt daalt (dus onder de 93% 
i.p.v. onder 80%) is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Aan de andere kant is in afwezigheid 
van een daling van de FEF75 geen belastend aanvullend onderzoek noodzakelijk.    
 
Hoofdstuk 5: 
In principe kunnen mensen met één enkele long leven. De keuze of patiënten enkelzijdig of 
dubbelzijdig kunnen worden getransplanteerd is onder andere afhankelijk van de 
onderliggende aandoening. Patiënten die regelmatig last hebben van terugkerende infecties in 
de longen worden altijd dubbelzijdig getransplanteerd. Wanneer deze patiënten een nieuwe 
long zouden krijgen zou door de verminderde afweer na transplantatie de niet-
getransplanteerde long door de getransplanteerde long kunnen worden geïnfecteerd.  
In hoofdstuk 4 werd zojuist al het belang van de longfunctie bij het opsporen van een 
chronische afstoting weergegeven. Na enkelzijdige longtransplantatie bestaat de eerder 
genoemde FEV1-waarde echter uit zowel lucht uit de niet getransplanteerde long als lucht uit 
de getransplanteerde long. De classificatie van bronchiolitis obliterans syndroom (zie tabel 1) 
wordt dus beïnvloedt door de eigen long van de ontvanger.  
Een ventilatiescan is een onderzoek waarbij door de patiënt lucht wordt ingeademd, waaraan 
een radioactief gas is toegevoegd, en waarmee naast het opsporen van onregelmatigheden in 
de ventilatie ook de verhouding van de hoeveelheid lucht tussen de rechter- en de linker long 
kan worden berekend. Door het ventilatiepercentage van de getransplanteerde long te 
vermenigvuldigen met de FEV1 -waarde van de patiënt wordt de FEV1 -waarde van de 
getransplanteerde long berekend. Zo kan op deze wijze ook de eerder genoemde 
uitgangswaarde voor de getransplanteerde long worden berekend. Vervolgens kan de 
gradering voor chronische afstoting ook worden bepaald voor alleen de getransplanteerde 
long. In de studie die in hoofdstuk 5 staat beschreven blijkt dat chronische afstoting na 
enkelzijdige longtransplantatie soms al veel eerder optreedt dan men zou verwachten op basis 
van de ISHLT-classificatie. Dit heeft als voordeel dat de behandeling van chronische 
afstoting, die gericht is op het stoppen van de achteruitgang in longfunctie door het verhogen 
van medicijnen die de afweer onderdrukken of andere vaak sterkere afweeronderdrukkende 
medicijnen, veel eerder kan beginnen.  
 
Hoofdstuk 6: 
In dit hoofdstuk wordt het beloop van één patiënt met longfibrose (verbindweefseling van de 
long) beschreven die enkelzijdig is getransplanteerd. Normaliter wordt een dergelijke 
aandoening met medicijnen die de afweer onderdrukken behandeld. Zo ook bij onze patiënt. 
Hij werd eerst behandeld met één en vervolgens op een later tijdstip met verschillende 
combinaties van twee van dit type medicijnen behandeld. Helaas zonder een langdurige 
reactie met als gevolg dat zijn gezondheidstoestand in de loop van de tijd verslechterde. 
Uiteindelijk kwam deze patiënt op de wachtlijst voor longtransplantatie en werd 
getransplanteerd. 
In de loop van de tijd na de transplantatie ontwikkelde deze patiënt echter een chronische 
afstoting van de getransplanteerde long. Middels ventilatie en perfusie scintigrafie (meting 
van de ventilatie en doorbloeding van de long met een radioactief middel) werd zichtbaar dat 

   
121

 



   

de getransplanteerde long nauwelijks meer van lucht en bloed werd voorzien. Merkwaardig 
genoeg voelde hij zich niet ziek en/ of kortademig. Het bleek dat de niet-getransplanteerde 
long door de combinatie van drie medicijnen (ciclosporine, imuran en prednison) die de 
afweer onderdrukken na longtransplantatie beter was gaan functioneren. De boodschap van 
deze case studie is dat bij patiënten met een longfibrose meer aandacht gegeven zou moeten 
worden aan behandelingen met combinaties van (drie) medicijnen die de afweer 
onderdrukken.  
 
Medical Technology Assessment  
Het tweede deel van dit proefschrift heeft te maken met het doelmatigheidsonderzoek naar 
longtransplantatie en een bijbehorende studie naar de kwaliteit van leven. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd door het MTA-bureau (MTA staat voor Medical Technology Assessment), een 
bureau binnen het AZG dat gespecialiseerd is in doelmatigheidsstudies.   
Doelmatigheid staat voor een gunstige relatie tussen investeringen (kosten) en 
opbrengsten (effecten). In de gezondheidszorg is doelmatigheid een steeds grotere rol 
gaan spelen omdat de kosten voor de gezondheidszorg ieder jaar blijven toenemen 
terwijl het budget voor de gezondheidszorg beperkt blijft. Terwijl 
gezondheidsinterventies vroeger alleen werden beoordeeld op hun effect, worden ze nu 
meer en meer beoordeeld op de verhouding tussen deze effecten en de kosten die ermee 
gemoeid zijn. Deze verhouding wordt behalve met doelmatigheid ook vaak aangeduid 
met de term kosten-effectiviteit.  
Zoals eerder genoemd in deze samenvatting verscheen in 1996 het zogenaamde 
Evaluatierapport Longtransplantatie, waarin ook informatie over de kosten, effecten en 
kwaliteit van leven van longtransplantatie werd gepresenteerd. Verder was hieraan een 
economische evaluatie gekoppeld waarin de additionele kosten en effecten van een 
longtransplantatie-programma werden berekend.  
 
Hoofdstuk 7: 
In dit hoofdstuk worden de kosten en effecten van het longtransplantatie-programma zoals 
deze waren berekend in 1996 vergeleken met die van hart- en levertransplantatie programma 
in Nederland. Het onderzoek toonde aan dat de kosten-effectiviteit van longtransplantatie 
ongunstig is ten opzichte van hart- en levertransplantatie. Er waren twee redenen voor deze 
ongunstige kosten-effectiviteit. Ten eerste, de overlevingswinst van longtransplantatie-
patiënten is relatief klein t.o.v. de hart- en levertransplantatieprogramma’s. Dit komt vooral 
omdat longtransplantatie-patiënten een grotere kans op infectie en rejectie hebben. Een 
tweede reden zijn de hoge follow-up kosten oftewel de kosten na longtransplantatie. De hoge 
follow-up kosten worden voornamelijk bepaald door dure medicatie en de frequente opnames 
als gevolg van de eerder genoemde verhoogde kans op infectie en rejectie en de kosten die 
uitvoeren van routinematig onderzoek bij patiënten na  longtransplantatie met zich 
meebrengen.   
 
Hoofdstuk 8: 
Na bestudering van het Evaluatierapport Longtransplantatie besloot de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Milieu op grond van de hoge kosten van deze behandeling tot 
het laten verrichten van een doelmatigheidsonderzoek.  
In dit doelmatigheidsonderzoek naar longtransplantatie stond de volgende vraag centraal: In 
welke mate kan door aanpassing van het protocol voor longtransplantatie en/ of door een 
verandering in de patiëntenstroom een gunstiger verhouding tussen kosten en effecten van het 
longtransplantatie-programma bereikt worden?  
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Uit de evaluatie van het protocol kwam een voorstel voor een toekomstig protocol voort, 
waarin ten opzichte van het huidige protocol een aantal diagnostische verrichtingen geheel 
zou vervallen en een aantal verrichtingen minder vaak uitgevoerd zou worden. Dit zou 
gepaard gaan met een verdere afname van het aantal opnamedagen. In eerste instantie werden 
de kosten van het protocol zoals opgesteld in 1990 en gehandhaafd tot 1995 geïndexeerd en 
aangepast aan de overleving en de patiëntenstroom in 2000 (protocol 1990-1995, prijspeil 
2000). Hierna werden de kostenbesparingen van het huidige protocol berekend en vervolgens 
de kostenbesparingen die in de toekomst kunnen worden gerealiseerd (het toekomstige 
protocol) uitgaande van gelijkblijvende overleving en kwaliteit van leven, overeenkomstig het 
uitgangspunt van de evaluatie. Tabel 2 geeft een overzicht van de met 5% per jaar 
verdisconteerde kosten-effectiviteit (KE) en kosten-utiliteit (KU) voor de verschillende 
situaties. 
 
 
Tabel 2:  De kosten-effectiviteit (KE) en kosten-utiliteit (KU) in de situatie 1990-1995, 
protocol 1990- 
1995 doorgerekend naar het prijspeil in 2000, huidig en toekomstig protocol (in €) .  
 
 1990-1995 Protocol 1990-

1995, 
Prijspeil 2000 

Huidig protocol Toekomstig 
protocol 

KE 69.000 96.000 87.500 78.000 
KU 54.500 71.500 65.000 58.000 
 
 
Uit deze getallen blijkt dat, hoewel de huidige KE en KU door prijspeilstijgingen en 
wijzigingen in de patiëntenstroom een ongunstige ontwikkeling vertonen, er met het huidige 
protocol reeds een aanzienlijke besparing is bereikt. Een ongeveer even grote toekomstige 
besparing kan bereikt worden door het protocol verder aan te passen naar aanleiding van de in 
dit onderzoek uitgevoerde evaluatie. 
Verder werd gekeken naar de mogelijkheden om de kosten-effectiviteit van longtransplantatie 
verder te beïnvloeden. Hierbij werd door middel van scenarioanalyses de invloed op de 
kosten-effectiviteit onderzocht van achtereenvolgens een verbetering van de overleving en het 
aantal transplantaties met 20%. Hiernaast van een daling van de kosten met 20% van de 
verschillende programma onderdelen, medicatie en aantal opnamedagen. Conclusie van dit 
hoofdstuk is dat de verlenging van de overleving en vermindering van de kosten van de 
follow-up fase na longtransplantatie de belangrijkste factoren zijn om een verbetering van de 
efficiëntie van longtransplantatie te bevorderen.  
 
Hoofdstuk 9: 
Het succes van een nieuwe behandeling wordt vaak afgelezen aan de overleving, de kosten-
effectiviteit en de kwaliteit van leven. Hoofdstuk 9 in dit proefschrift gaat over de kwaliteit 
van leven. Deze parameter wordt steeds meer gezien als een belangrijke uitkomstmaat. In 
deze studie werd het effect van een longtransplantatie op de kwaliteit van leven bij een groep 
van 28 patiënten in de loop van de tijd tot 55 maanden na longtransplantatie gevolgd.  
Voor transplantatie ondervonden patiënten door hun aandoening problemen op bijna alle 
onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van leven. Vier maanden na transplantatie 
werden significante verbeteringen gevonden in de mobiliteit, de hoeveelheid energie, beter 
kunnen slapen, minder last van kortademigheid, angst of tekenen van depressie en waren 
algemeen dagelijks leven activiteiten eenvoudiger uit te voeren. Deze resultaten bleven min of 
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meer stabiel tot 43 maanden na transplantatie. Vanaf 43 maanden is er opnieuw een duidelijke 
achteruitgang in kwaliteit van leven zichtbaar. De verklaring hiervoor is een toename van het 
optreden van BOS en het optreden van co-morbiditeit. Het betrof vooral bijwerkingen van de 
ontstekingsremmende medicatie namelijk nierfunctiestoornissen met als gevolg 
dieetmaatregelen en extra medicatiegebruik door hoge bloeddruk, hoog cholesterol en 
suikerziekte.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen: 
In dit proefschrift worden drie grote problemen rondom longtransplantatie beschreven. 
Het tekort aan donororganen voor longtransplantatie, het optreden van bronchiolitis 
obliterans syndroom na longtransplantatie en de hoge kosten-effectiviteitverhouding van 
een longtransplantatie. In deze laatste paragraaf worden aanbevelingen gegeven om deze 
problemen in de toekomst proberen op te lossen.   
 
 
Het tekort aan donororganen: 
Een vermindering van het tekort aan donororganen of toename van het aantal transplantaties 
kan gerealiseerd worden door: 
• Verbetering van de werving van donoren.  
De regering heeft dit geprobeerd door nieuwe wetgeving, resulterend in de Wet op 
Orgaandonatie in 1998. De verwerving van donororganen is tot nu toe nog steeds beneden 
verwachting.  
• Herkenning van donoren  
Veel donororganen gaan nog steeds verloren omdat artsen in ziekenhuizen potentiële donoren 
niet herkennen. Inmiddels zijn in verschillende ziekenhuizen op proef donor-coördinatoren 
aangesteld. Deze zijn actief in het opsporen van potentiële donoren m.n. op de intensive care 
maar ook op verpleegafdelingen. Hiernaast wordt voorlichting gegeven over allerlei 
onderwerpen rondom orgaandonatie. Recent heeft de minister aangegeven het aantal donor-
coördinatoren uit te willen breiden. 
• Verhoging van de transplantatiecapaciteit 
Dit kan door toename van de transplantatiecapaciteit in Academisch Ziekenhuis Groningen of 
het openen van een tweede longtransplantatie centrum. Inmiddels is het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht in een samenwerkingsverband met het Academisch Ziekenhuis Rotterdam 
ook longtransplantaties gaan uitvoeren. Dit heeft inmiddels (tot 1/8/2002) geresulteerd in 14 
longtransplantaties in deze centra waarvan er 12 zijn verricht in Utrecht en 2 zijn verricht in 
Rotterdam. 
• Acceptatie van marginale donoren. 
Marginale donoren zijn donoren met suboptimale kenmerken. Gezien de hoge 
wachtlijststerfte en de redelijke resultaten uit onderzoek valt dit te rechtvaardigen. Echter, het 
netto resultaat van het gebruik van meer donorlongen van minder kwaliteit heeft mogelijk een 
negatief effect op de verbetering van de overlevingscijfers van patiënten na longtransplantatie. 
• Non-heart-beating longtransplantaties 
Bij een longtransplantatie procedure is de donor hersendood. Dit betekent dat er geen 
hersenactiviteit meer is. De ventilatie en hierdoor indirect ook de circulatie worden met 
behulp van apparatuur kunstmatig in stand gehouden. Non-heart beating longtransplantatie 
wil zeggen dat longen van donoren worden getransplanteerd waarbij de ventilatie en de 
circulatie reeds is gestopt. Deze behandeling is tot nu toe één keer met succes uitgevoerd en 
verdient derhalve een kans zich verder te ontwikkelen.    
• Uitvoeren van meer enkelzijdige transplantaties 
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Het uitvoeren van een enkelzijdige of een dubbelzijdige longtransplantatie hangt af van de 
onderliggende aandoening. Bij een infectieuze onderliggende aandoening is een enkelzijdige 
longtransplantatie bijvoorbeeld niet mogelijk. De niet getransplanteerde long zou dan na 
transplantatie de nieuwe getransplanteerde long kunnen infecteren. Een verschuiving naar 
uitvoeren van meer enkelzijdige in plaats van dubbelzijdige longtransplantaties voor 
longemfyseem kan bijdragen in een stijging van het aantal transplantaties in Nederland. 
Hoewel, internationale ervaring laat zien dat de lange termijn overleving na enkelzijdige 
longtransplantatie slechter is in vergelijking met dubbelzijdige longtransplantatie. In 
Groningen is de laatste paar jaar al een verschuiving opgetreden richting uitvoeren van meer 
enkelzijdige longtransplantaties (1/6 van het aantal long transplantaties was een enkelzijdige 
transplantatie; momenteel (april 2002) staat ongeveer de helft van de patiënten op de  
wachtlijst voor een enkelzijdige longtransplantatie. Uitvoering van twee enkelzijdige 
longtransplantaties van één donor in één centrum op hetzelfde tijdstip is logistiek zeer 
moeilijk te organiseren. Door opening van een tweede en zelfs een derde centrum (inmiddels 
gerealiseerd) zal dit wel mogelijk zijn.  
• Stimuleren van alternatieve therapieën  
Gelijktijdig met de ontwikkelingen rond longtransplantatie zijn, mede gestimuleerd door de 
donorschaarste, alternatieve behandelingsvormen tot ontwikkeling gekomen, zoals 
bijvoorbeeld longvolumereductiechirurgie voor longemfyseem (een operatie waarbij stukken 
long worden verwijderd die wel geventileerd worden maar slecht doorbloed worden, met als 
doel de ventilatie en doorbloeding verhouding in de longen te verbeteren), en behandeling met 
prostacycline (een duur medicijn wat continu per infuus gegeven moet worden) voor patiënten 
met een hoge bloeddruk in de longen. Bij de diagnose longemfyseem heeft dit niet geleid tot 
wezenlijke afname van het aantal patiënten, dat instroomt in het longtransplantatie traject. 
Daarentegen heeft de behandeling met prostacycline tot gevolg gehad dat een significant 
aantal patiënten met hoge bloeddruk in de longen van de wachtlijst is verwijderd c.q. daarop 
niet meer is terechtgekomen. Of beide behandelingsvormen tot een permanente afname van de 
instroom van dergelijke patiënten zal leiden, is vooralsnog onduidelijk.  
 
 
Bronchiolitis obliterans syndroom: 
Deze factor is moeilijker te beïnvloeden. Het accent moet hierbij gelegd worden op inzicht het 
voorkomen, ontstaan, beloop, vroegtijdig opsporen, en behandeling van bronchiolitis 
obliterans syndroom. Voor het vroegtijdig opsporen van bronchiolitis obliterans syndroom 
werden in dit proefschrift methoden aangedragen. Op dit gebied is verder in de toekomst het 
meest te verwachten van betere medicijnen die de afweer onderdrukken.  
 
 
Kosten-effectiviteit van longtransplantatie: 
Een daling van de kosten en verbetering van de effectiviteit kan het best bewerkstelligd 
worden door de overleving van longtransplantatiepatiënten te verbeteren. Deze overleving is 
sterk afhankelijk van resultaten van de behandeling van bronchiolitis obliterans syndroom. 
Overleving en de kosten-effectiviteit van longtransplantatie zijn dus nauw met elkaar 
verbonden.  
 
Ondanks deze duidelijke knelpunten en het in een aantal opzichten nog experimentele 
karakter is longtransplantatie tegenwoordig een behandeling met bevredigend resultaat en 
acceptabele kansen op een goede kwaliteit van leven. De problematiek rond 
longtransplantaties zal de komende decennia nog actueel blijven door de boven beschreven 
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de "verre" toekomst op het gebied van de 
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xenotransplantatie en ontwikkelingen op het gebied van tolerantie-inductie oftewel het 
tolerant worden van de ontvanger voor materiaal van een donor. Ook de kosten die nog steeds 
relatief hoog zijn blijven met de steeds maar stijgende kosten in de gezondheidszorg actueel. 
Of het areaal van ontwikkelingen zal leiden tot verhoogde doelmatigheid van 
longtransplantatie is vooralsnog moeilijk in te schatten. 
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