DE GELDERLANDER

15 i MAANDAG21AUGUSTUS2017

Lang wachten op nieroperatie
Radboudumc verwijst donoren en ontvangers door voor
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Het Radboudumc in Nijmegen heeft dit jaar voor zes en
vorig jaar voor tien geplande niertransplantaties de donoren en ontvangers moeten doorverwijzen naar andere
academische ziekenhuizen in Nederland.
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Voor operaties die wel doorgaan in het Radboudziekenhuis, geldt
momenteel een langere wachttijd. In plaats van gemiddeld twee
tot drie maanden, moeten donor en ontvanger vier tot vijf maanden wachten. ,,Een van onze chirurgen is langdurig uitgevallen" ,
verklaart Luuk Hilbrands, hoofd van de afdeling Nierziekten de
situatie.

In totaal heeft het Radboud drie vaatchirurgen en drie urologisch
chirurgen ter beschikking voor de uitname van nieren bij levende
donoren. De artsen werken in vaste koppels. ,,Omdat het zeer
complexe zorg betreft, houden we het aantal chirurgen bewust
laag. Zo kunnen ze veel expertise opdoen. Het gevolg van onze
hoge kwaliteitseisen is dat je extra kwetsbaar bent als iemand
uitvalt . "

Het Radboudziekenhuis had dit jaar een stijging gepland van het
aantal transplantaties met 'levende donoren', waarbij familieleden, bekenden en onbekenden een nier afstaan. Hilbrands:

,)Waarschijnlijk komen we nu toch nog uit op een gelijk aantal als
vorig jaar. We hebben dit jaar tot nu toe 6o transplantaties met
levende donoren gedaan. Vorig jaar eindigden we op 91. "
Per november wordt het team versterkt met een vaatchirurg, die
overkomt van het academisch ziekenhuis in Maastricht. ,,Ik vera))

wacht dat we aan het einde van dit jaar en volgend jaar het aantal
operaties voldoende kunnen uitbreiden. "

Patiänten hadden bij deze krant geklaagd dat wachttijden zouden
zijn opgelopen tot acht maanden. ,Dat is zeker niet waar, maar ik
kan me voorstellen dat dit soms zo wordt ervaren" , zegt Hilbrands. ,,Dat komt, doordat de patiänten en donoren een
voortraject doorlopen. Dan moet worden uitgetest of donor en
ontvanger geschikt zijn voor de operatie. Die periode neemt extra
maanden in beslag. "
In twintig jaar is het aantal transplantaties met nieren van overleden donoren gehalveerd. ,,In het Radboudumc is dat gemiddeld
nog maar 4o a 5o tegen 8o a ioo " , aldus Hilbrands. ,,Een van de
oorzaken is een afname van het aanbod van nieren afkomstig van
verkeersongevallen. Ook is er betere zorg voor patiänten met een
hersenbloeding. " Daardoor zoeken nierpatiänten vaker zelf een
geschikte nierdonor-bij-leven. Academische ziekenhuizen, waar
de transplantatieoperaties plaatsvinden, krijgen meer verzoeken
voor transplantaties met levende donoren.

