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Verandering radiologische screeningsmethode in DBD en DCD-orgaandonoren   
  
Vanuit het LORUT (Landelijk Overleg Uitname Regio’s) is de behoefte naar voren gekomen om net 
als in andere westerse landen een CT van de thorax en het abdomen te implementeren in het 
screeningsproces bij een potentiële postmortale orgaandonor (1). Ook in de overige 
orgaanadviescommissies werd het nut hiervan bekrachtigd.Uitnamechirurgen pleiten onder meer 
voor een CT-scan voor de uitname, zodat zij van tevoren kennis kunnen nemen van (eventuele 
aberrante) anatomie en hierop kunnen inspelen. Hierdoor kan een uitname efficiënter verlopen. 
Afwijkende vasculaire anatomie van de nier (incidentie 22-28%) en lever (incidentie 21-45%) is geen 
zeldzaamheid, en van belang voor de uitname (2-5). Met een echo abdomen kan de vaatanatomie 
niet goed in beeld gebracht worden. Deze afwijkende anatomie, indien voor uitname niet bekend, 
zou tot hogere uitnameschade kunnen leiden (5). 
 
Doordat de gemiddelde leeftijd van orgaandonoren steeds hoger wordt, zien we daarnaast dat de 
co-morbiditeit en de incidentie van (niet gediagnosticeerde) maligniteiten toenemen (6, 7). Een CT-
scan heeft daarom ook een toegevoegde waarde bij het beter beoordelen van de orgaankwaliteit en 
-veiligheid en kan voorkomen dat er ten onrechte een procedure opgestart wordt. Dit zijn met name 
de voordelen die uit twee Franse studies naar voren komen, waar standaard een CT thorax en -
abdomen gedaan wordt bij elke donor (8, 9). Een CT-scan geeft een betere volume inschatting van 
de lever en longen, waardoor er een betere match gemaakt kan worden met een mogelijke 
ontvanger (10, 11). Ook zou in sommige gevallen een CT coronaire ervoor kunnen zorgen dat de 
noodzaak tot een coronair angiogram vervalt.  
  
Een CT-scan heeft daarentegen impact op het donor screeningsproces: een donor moet op transport 
naar de radiologie, wat tijd vraagt van het personeel van de intensive care. Daarnaast leidt de 
gedetailleerdere informatie van een CT-scan ook tot het vinden van meer incidentele bevindingen. 
De noodzaak tot verder aanvullend onderzoek op basis van deze bevindingen varieert (2,5-10%) (12, 
13). Het is vooralsnog onduidelijk hoe vaak dit voorkomt in het kader van donorscreening en wat 
voor gevolgen dit heeft op de orgaandonatieprocedure en de acceptatie van organen door een 
transplantatiecentrum.  Bij het doen van een CT-scan is tenslotte contrastvloeistof toediening nodig; 
een recente retrospectieve analyse van donoren tussen 2011-2021 liet echter zien dat 
contrastvloeistof toediening geen negatieve impact had op transplantatie uitkomsten in 
nierontvangers (14).  
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Samenvatting  

Potentiële voordelen  Potentiële nadelen  

Kennis van (aberrante) anatomie  Transport naar de radiologie  

Detectie van maligniteiten  Incidentele bevindingen  

Betere volume inschatting longen en lever  Hogere kosten (extra radiologie kosten zijn 
begroot) 

In sommige gevallen geen CAG meer noodzakelijk 
door vervanging met CT coronaire  

 

  
Pilot  
Op 1 januari 2023 wordt gestart met een pilot voor het standaard uitvoeren van een CT-scan. Hierbij 
wordt geëvalueerd of het doen van een CT-thorax en -abdomen i.p.v. X-thorax + echo abdomen 
haalbaar is, en of de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële nadelen. Deze wijziging 
wordt stapsgewijs geïntroduceerd gezien het om een grote wijziging gaat. Dit betekent dat er gestart 
wordt in één donatieregio, namelijk donatieregio Groningen. Door gefaseerd te starten kunnen 
leerpunten t.a.v. deze wijziging meegenomen worden voordat deze werkwijze naar andere 
(donatie)regio’s wordt uitgebreid. Wanneer het transport van een donor niet mogelijk wordt geacht 
door de behandelend intensivist, dan zal de oorspronkelijke screeningsmethode, namelijk X-thorax 
en echo abdomen plaatsvinden.  
 
Naast mogelijke logistieke knelpunten zal het effect op het uitname- en allocatieproces worden 
gevolgd, zoals onder meer uitnameschade en de kwaliteit/aantal van geëxplanteerde organen. Zo zal 
de incidentie van delayed graf function gemonitored worden in de nierontvangers die een nier 
ontvangen hebben van donoren blootgesteld aan contrastvloeistof. Ook wordt het aantal 
procedures dat niet doorgaat gemonitord, bijvoorbeeld ten gevolge van gevonden maligniteiten/ 
incidentalomen.   
 
Financiering 
Voor de extra radiologische kosten van de CT-scan, in het kader van de pilot, is een extra bedrag van 
€ 400,- begroot op de orgaanbegroting 2023 van de NTS. Naar de ziekenhuizen uit de regio(‘s) waar 
de pilot gestart is, zal het aanvullende bedrag voor de CT-scan overgemaakt worden, op dezelfde 
manier als de DCD/DBD tarieven overgemaakt worden. Deze tarieven blijven ongewijzigd. Op basis 
van een lijst met ziekenhuizen waar de pilot start wordt dit extra bedrag overgemaakt.  
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