
 

 

 University of Groningen

Cost and outcome of liver transplantation
van der Hilst, Christian

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van der Hilst, C. (2018). Cost and outcome of liver transplantation. [Thesis fully internal (DIV), University of
Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/ecd8a564-80f9-4ccc-9f16-2e09a419aff6


 

 

 

Nederlandse 

Samenvatting 
 



Nederlandse Samenvatting 

160 

SAMENVATTING 

De lever is een solide orgaan, die bij een volwassene ongeveer anderhalve kilogram 
weegt. Het orgaan zit rechtsboven in de buik achter de onderste ribben. De lever heeft 
honderden functies, voornamelijk op het gebied van het stabiel houden van de 
samenstelling van het bloed. Het is onderdeel van het immuunsysteem en zorgt voor de 
productie van gal. Zonder lever kan een mens niet leven. 

Leverziekten en beschadigingen van de lever worden, vanwege de grote reservecapaciteit, 
vaak pas ontdekt als ze al een tijd aan de gang zijn. Sommige ernstige leverziekten zijn 
onomkeerbaar. Oorzaken van ernstige leverziekten zijn infecties, auto-
immuunaandoeningen, langdurige blootstelling aan alcohol of geneesmiddelen, kanker en 
aangeboren afwijkingen. In tegenstelling tot nierfalen, waarbij nierdialyse kan worden 
ingezet, bestaat er geen vervangende behandeling voor de lever. In het eindstadium van 
het leverfalen is een levertransplantatie daarom de enige behandelingsmogelijkheid. 

Een levertransplantatie is de vervanging van een zieke lever door een (deel van een) 
gezonde lever. Na de levertransplantatie neemt de nieuwe lever de functie volledig over 
van de verwijderde zieke lever. De gezonde lever komt van een overleden of levende 
donor. Een unieke eigenschap van de lever is regeneratie. Als een ontvanger een lever 
ontvangt van onvoldoende volume, dan zal de lever in enkele weken regenereren tot de 
oorspronkelijke grootte. Ongeveer 10% van de levergetransplanteerden wordt een tweede 
keer getransplanteerd, een zogenaamde retransplantatie. 

Bij een levende donor levertransplantatie wordt een deel van de lever van de donor 
verwijderd en gebruikt voor een ontvanger. De resterende lever van de levende donor zal 
ook binnen enkele weken regenereren tot het oorspronkelijke volume. 

Omdat een donorlever lichaamsvreemd is (behalve bij eeneiige meerlingen) zal het 
lichaam van de ontvanger proberen de lever af te stoten. Om dit te voorkomen moeten 
getransplanteerden levenslang afweeronderdrukkende medicijnen slikken. Hierdoor wordt 
het immuunsysteem voldoende uitgeschakeld om de lever niet af te stoten. Het gaat hier 
om een gevoelige balans. Bij te weinig afweeronderdrukking wordt het orgaan afgestoten, 
bij te veel afweeronderdrukking heeft de getransplanteerde een (sterk) verhoogde kans op 
infecties en op langere termijn kanker. 

 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie van dit proefschrift. De complexiteit van een 
levertransplantatie wordt geschetst, evenals het groot aantal (para)medisch specialisten 
dat betrokken is bij het voortraject, de levertransplantatie en de levenslange nazorg. Een 
korte geschiedenis van de 50 jaar waarin levertransplantatie in welvarende landen de 
standaardbehandeling is geworden voor eindstadium leverfalen, wordt geschetst1-3. Er 
wordt verwezen naar de introductie van het geneesmiddel cyclosporine A tegen 
afstotingsverschijnselen4 en de introductie van de veno-veneuze bypass5,6. Dit is een 
chirurgische techniek waarbij de bloedstroom wordt omgeleid. Ook de komst van 
University of Wisconsin-vloeistof7, waarin het te transplanteren orgaan beter en langer 
bewaard kan worden, komt aan de orde. De piggyback-techniek8,9, waarbij de donorlever 
aan de zijkant van het bloedvat van de ontvanger wordt gekoppeld zonder de bloedvaten 
door te snijden, wordt ook genoemd. 



Nederlandse Samenvatting 

161 

Het opdelen van de lever in kleinere segmenten maakt gereduceerde levertransplantatie 
mogelijk10,11, zodat een kleinere ontvanger, bijvoorbeeld een kind, ook een deel kan 
krijgen van een grotere lever. Deze techniek zorgt er ook voor dat een splitlever 
transplantatie12 kan worden uitgevoerd, waarbij een donorlever in een groter en kleiner 
deel wordt gesplitst voor twee ontvangers. Daarnaast bestaan er domino 
transplantaties13,14, waarbij een patiënt met een zeldzame metabole leverziekte een 
nieuwe lever krijgt en zijn lever doorgeeft aan een andere ontvanger. Tenslotte is levende 
donor levertransplantatie15 ontwikkeld, waarbij een deel van de lever van een levende 
donor wordt getransplanteerd. De huidige één- en vijfjaarsoverleving voor ontvangers van 
een donorlever is 86% en 72%. De één- en vijfjaarsoverleving voor het getransplanteerde 
orgaan is 82% en 65%. 

De verschillende indicaties voor levertransplantatie worden weergegeven. Levercirrose is 
de meest voorkomende diagnose voor levertransplantatie, gevolgd door kanker en ziekten 
van de galwegen. De selectie van geschikte ontvangers van de schaarse donororganen is 
ingewikkeld. Er bestaan wachtlijsten omdat de vraag groter is dan het aanbod. Nederland 
is aangesloten bij Eurotransplant, een organisatie die de verdeling van organen faciliteert 
in acht Europese landen. De zogenaamde MELD en PELD score16,17, een maat waarmee de 
ernst van de ziekte bij leverpatiënten wordt vastgesteld, wordt gebruikt om de organen te 
verdelen tussen de ontvangers. In principe gebeurt dit op nationaal niveau, maar bij hoge 
urgentie worden ook organen ‘geruild’ met de andere landen die zijn aangesloten bij 
Eurotransplant. 

Ook worden de landen getoond waar levertransplantatie plaatsvindt. Dit zijn vooral de 
rijkere landen vanwege de hoge kosten en complexe infrastructuur die nodig is voor een 
succesvol levertransplantatieprogramma. Er wordt een korte schets gegeven van een 
levertransplantatie operatie inclusief de follow-up. Het belang van afweeronderdrukkende 
medicijnen tegen afstoting wordt duidelijk gemaakt. 

Het internationaal goed bekend staande Nederlandse gezondheidszorgsysteem wordt kort 
toegelicht. Er wordt een vergelijking gemaakt met andere landen over de relatieve 
bestedingen aan zorg per hoofd van de bevolking. In Nederland behoren zowel het bruto 
binnenlands product per capita als de bestedingen aan zorg tot de hoogste ter wereld18. 
Het Nederlandse zorgverzekeringssysteem wordt kort toegelicht. De Nederlandse 
bevolking is voor het overgrote deel van de curatieve zorg, ook voor levertransplantatie, 
verplicht verzekerd. Tenslotte wordt kort ingegaan op de relatief kleine omvang van 
levertransplantatie binnen de Nederlandse gezondheidszorg vanwege het geringe aantal 
transplantaties per jaar. 

 

Hoofdstuk 2 geeft het doel en de opbouw van het proefschrift weer. De introductie van 
levende donor levertransplantatie in Nederland is onderzocht in de zogenaamde CVZ-
studie. Deze studie was gefinancierd door het toenmalige College voor Zorgverzekeringen, 
tegenwoordig Zorginstituut Nederland genaamd, en het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. In deze studie is gekeken naar de verzekeringstechnische en ethische aspecten 
van levende donatie van een deel van de lever. 
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De reden om dit te onderzoeken is dat de levende donor, een gezond persoon, een klein 
risico loopt op complicaties met blijvende schade. Ook zijn er wereldwijd enkele gevallen 
bekend waarin de levende donor van een deel van de lever is overleden. Het laatste deel 
van deze studie was de Cost and Outcome of Liver Transplantation (COLT) studie. In dit 
deel werd gekeken naar de kosteneffectiviteit van de verschillende soorten 
levertransplantatie. De gegevens uit de COLT studie zijn gebruikt als basis voor een deel 
van dit proefschrift. 

Het eerste deel van het proefschrift (deel A) behandelt de kosteneffectiviteit van het 
gebruik van suboptimale donoren voor levertransplantatie. Het tweede deel van het 
proefschrift (deel B) analyseert de kosteneffectiviteit van enkele initiatieven die bedoeld 
zijn om de uitkomst van levertransplantatie te verbeteren. 

 

 

DEEL A: Kosteneffectiviteit van suboptimale donoren in levertransplantatie 

In hoofdstuk 3 wordt een kostenvergelijking gemaakt tussen de Verenigde Staten en de 
andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO), waaronder Nederland19. Onderzoek in acht verschillende elektronische 
databanken leverde 2000 artikelen op sinds 1990. Uiteindelijk blijven na filtering 30 
artikelen met minstens 10 levertransplantaties met kostengegevens over. Samen bevatten 
deze 30 artikelen bijna 6000 levertransplantaties. Met behulp van meta-analyse is een 
gecombineerd gemiddelde bepaald en met behulp van een random-effects model is de 
heterogeniteit tussen de studies getoetst. 

De gemiddelde kosten van een levertransplantatie in de Verenigde Staten was US$ 163 438 
(US$ 145 277 - 181 598) vergeleken met een gemiddelde van US$ 103 548 (US$ 85 514 -
 121 582) voor de andere OESO landen. Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor de 
donorprocedure en de follow-up. Kenmerken van de patiënten, aandoeningen, kwaliteit 
van de zorgverlener en gehanteerde methodologie konden de verschillen tussen de landen 
niet verklaren. De gezondheidszorgsystemen en daarmee geassocieerde kosten zijn wel 
verschillend tussen de Verenigde Staten en andere OESO landen. Dit lijkt dan ook de 
belangrijkste verklaring voor het verschil in kosten. 

 

In hoofdstuk 4 is een gedetailleerde prospectieve observationele multicenter 
kosteneffectiviteitsstudie uitgevoerd met een vergelijking tussen kosten van hersendode 
donoren (DBD) en donoren die overleden zijn o.b.v. circulatoire criteria (DCD)20. Een DCD-
lever is een van de belangrijkste suboptimale groepen. Het is ook een belangrijk 
onderdeel van de berekening van de donor risk index (DRI), een score die iets zegt over de 
kwaliteit van het donororgaan. Alle levertransplantaties in Nederlandse centra tussen 2004 
en 2009 zijn meegenomen inclusief 1 jaar follow-up. De primaire uitkomstmaat was de 
kosten per levensjaar na transplantatie. Secundaire uitkomstmaten zijn 1-jaar patiënt- en 
orgaanoverleving, complicaties en kosten. 
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In totaal zijn 382 ontvangers meegenomen, die gezamenlijk 423 levertransplantaties 
hebben ondergaan. Hiervan zijn 293 primair getransplanteerd met een DBD-orgaan en 89 
met een DCD-orgaan. De kenmerken van beide groepen waren voor de transplantatie niet 
verschillend. De DRI was significant verschillend, evenals de warme en koude 
ischemietijd. De opname was significant langer in de DCD-groep. Patiënt- en 
orgaanoverleving waren niet significant verschillend. Patiënten die een DCD-orgaan 
kregen, hadden meer en ernstiger complicaties dan patiënten met een DBD-orgaan. De 
kosten per levensjaar voor DBD was € 88 913 vergeleken met € 112 376 voor DCD-
getransplanteerden. Dit verschil was statistisch significant en hangt samen met de langere 
opnameduur en een hoger aantal en ernstiger complicaties. Het advies in de studie is om 
bij de vergoeding van levertransplantatie te differentiëren tussen DBD- en DCD-organen. 

 

Hoofdstuk 5 beschrijft de kosten en uitkomsten van een onderzoek naar hersendode 
leverdonoren (DBD)21. De Eurotransplant donor risk index (ET-DRI) wordt gebruikt om voor 
transplantatie het risico van het falen van een donororgaan te bepalen op basis van 
eigenschappen van de donor en het orgaan. Het is niet bekend of de ET-DRI geassocieerd 
is met hogere kosten van levertransplantatie. Het doel van dit hoofdstuk is te kijken of de 
kwaliteit van de donorlever, gemeten met de ET-DRI, invloed heeft op de kosten en 
uitkomsten van levertransplantatie. Een prospectieve, observationele, nationale 
multicenter studie met daarin alle DBD-levertransplantaties van 2004 tot 2009 werd 
uitgevoerd. Voor kosten werd één jaar follow-up gehanteerd, voor patiënt- en 
orgaanoverleving vijf jaar. De primaire uitkomst waren de totale kosten, secundaire 
uitkomstmaten waren één- en vijfjaar patiënt- en orgaanoverleving, complicaties en 
kosteneffectiviteit. 

De 277 patiënten die een primaire DBD-levertransplantatie ondergingen zijn ingedeeld in 
vier kwartielen op basis van de ET-DRI-score van het donororgaan. De organen met een 
lagere ET-DRI-score bleken van betere kwaliteit dan organen met een hoge ET-DRI-score. 
Na de transplantatie hadden patiënten met levers uit het vierde kwartiel meer 
complicaties na ontslag uit het ziekenhuis. Ook werden ze vaker geretransplanteerd. De 
totale kosten waren niet significant hoger. 

De conclusie van de studie is dat de ET-DRI voor patiënten die een primaire DBD-
levertransplantatie ondergingen onvoldoende discrimineert. Het advies in deze studie is 
om twee scores te ontwikkelen, waarbij separaat gekeken wordt naar DBD- en DCD-
donoren. 

 

 

DEEL B: Economische evaluatie van initiatieven om de resultaten van 

levertransplantatie te verbeteren 

In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de invloed en risicofactoren voor bloedtransfusie bij 
levertransplantatie22 en het gebruik van verschillende bloedproducten op de uitkomst na 
transplantatie. Van 29 variabelen, inclusief getransfundeerde bloedproducten wordt 
gekeken naar de invloed op uitkomsten bij 433 patiënten die een eerste 
levertransplantatie ondergingen tussen 1989 en 2004. 
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Voor de analyse is gebruik gemaakt van univariate en multivariate Cox’s proportional 
hazards analyse en een propensity score analyse om te corrigeren voor selectiebias bij het 
gebruik van bloedproducten. Het aandeel patiënten dat bloedproducten ontving daalde 
van 100% in de periode 1989 - 1996 naar 74% in de periode 1997 - 2004. Na univariate en 
multivariate analyse bleven de transplantatie-indicatie, transfusie van bloedplaatjes en 
transfusie van rode bloedcellen over als voorspellers van 1-jaar patiëntoverleving. Deze 
waren onafhankelijk van de ernst van de ziekte. Het effect op 1-jaar patiëntoverleving 
was afhankelijk van de dosis met een hazard ratio van 1,377 per eenheid bloedplaatjes 
(p = 0,01) en 1,057 per eenheid rode bloedcellen (p = 0,001). De negatieve invloed van 
getransfundeerde bloedplaatjes op overleving werd bevestigd met de propensity score 
analyse. 

Dit hoofdstuk toont aan dat naast de transfusie van rode bloedcellen de transfusie van 
bloedplaatjes een onafhankelijke risicofactor is voor overleving na levertransplantatie. 
Deze bevindingen hebben consequenties voor het gehanteerde transfusiebeleid bij 
levertransplantaties. 

 

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat het gebruik van bloedproducten een negatieve 
invloed heeft op de overleving na levertransplantatie. Daarom wordt in sommige centra 
gekozen voor een restrictief transfusie protocol. In hoofdstuk 7 wordt gekeken of een 
restrictief transfusie protocol (RTP) dezelfde klinische uitkomsten heeft als een 
conventioneel transfusie protocol (CTP)23. De gevolgen voor de kosten worden ook 
bestudeerd. Daartoe werd een CTP vergeleken met een RTP. In de drie 
levertransplantatiecentra in Nederland werden 433 primaire levertransplantaties 
geïncludeerd, 291 met een CTP en 142 met een RTP. Gegevens over patiënt- en 
orgaanoverleving en gegevens over kosten en complicaties werden verzameld. Beide 
groepen ontvangers verschilden doordat er in de RTP-groep significant meer DCD-donoren 
waren, de warme ischemietijd was langer, er waren meer splitlevers en er waren meer 
ontvangers met cardiale comorbiditeit. 

Zoals verwacht werden er minder bloedproducten gegeven in de RTP-groep. Ook het 
aandeel patiënten dat getransplanteerd werd zonder bloedproducten was hoger. Het 
aantal post-operatieve complicaties en de patiënt- en orgaanoverleving was niet 
verschillend tussen beide groepen. De kosten voor bloedtransfusie waren lager in de RTP-
groep maar de totale ziekenhuiskosten waren niet verschillend. 

Geconcludeerd wordt dat een restrictief transfusiebeleid in levertransplantatie net zo 
veilig is als een conventioneel transfusiebeleid. De kosten tussen beide vormen van 
transfusiebeleid zijn niet verschillend. 

 

In hoofdstuk 8 wordt één van de meest ernstige complicaties na een levertransplantatie 
onderzocht: een bloedstolsel in de leverslagader (HAT)24. Een vroege HAT (in de eerste 
drie weken) na levertransplantatie komt voor bij 3% van de volwassenen en 8% van de 
kinderen en resulteert vaak in retransplantatie of overlijden van de patiënt. HAT is in 
beginsel asymptomatisch en daarom wordt de leverslagader regelmatig bekeken met 
duplexonderzoek. 
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In dit hoofdstuk is onderzocht of continue meting van de doorstroming van de 
leverslagader met behulp van een implanteerbaar miniatuur Doppler echoapparaat 
(CONDOR) beter is in het voorkomen van HAT dan regelmatig duplexonderzoek. De kosten 
van beide behandelingen werden daarbij ook vergeleken. 

De prospectief observationele studie is uitgevoerd bij 102 patiënten die een 
levertransplantatie ondergingen. Met CONDOR werd de doorstroming van de leverslagader 
minimaal zes maal per dag gecontroleerd gedurende de eerste tien dagen na 
transplantatie. Dit werd vergeleken met het standaard duplexonderzoek. De studie was 
goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCG. 

Na duplexonderzoek is 48 maal (11%) extra onderzoek gedaan bij twijfel aan de 
doorstroming van de leverslagader. Hierdoor zijn er 32 extra duplexonderzoeken verricht, 
14 CT-angiografieën en 2 heroperaties. De CT-angiografie bevestigde in vier gevallen een 
vroege HAT (sensitiviteit 80%). In de overige tien gevallen werd een open leverslagader 
gezien, dus geen HAT. CONDOR detecteerde 3 van de 5 vroege HAT (sensitiviteit 60%). De 
testnauwkeurigheid van duplexonderzoek was 93%, van CONDOR 99%. Door gebruik te 
maken van CONDOR kan het aantal CT-angiografieën met 10% worden verminderd. De 
gemiddelde kosten voor 10 dagen duplexonderzoek waren € 392, voor CONDOR waren de 
gemiddelde kosten € 677. 

CONDOR is bruikbaar om de vals-positieve uitslagen van duplexonderzoek te verminderen. 
Vervolgonderzoek en ontwikkeling van de techniek is nodig om de sensitiviteit van 
CONDOR te vergroten. Dan kan CONDOR het duplexonderzoek vervangen als betrouwbare 
screeningsmethode voor de detectie van vroege HAT. De extra kosten per patiënt van 
CONDOR zijn beperkt en kunnen verder gereduceerd worden als CONDOR het 
duplexonderzoek volledig vervangt. 
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