Postmortale donatie voor een niertransplantatie
De nefroloog heeft met u besproken dat u mogelijk in
aanmerking komt voor een niertransplantatie. In deze info wordt
de procedure toegelicht als u geen levende donor heeft.
Hoe gaat het in zijn werk?
De meeste universitaire ziekenhuizen voeren niertransplantaties
uit. Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt samen met het
Radboudumc in Nijmegen.
Zie www.radboudumc.nl/afdelingen/nierziekten/onzeaandachtsgebieden/niertransplantatie.
In overleg is verwijzing naar een ander transplantatiecentrum
mogelijk.
Alle voorbereidingen voor de ontvanger vinden plaats in het
Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zie info 3.51 ’Voorbereiding op
niertransplantatie’.
Wanneer alle benodigde gegevens bekend zijn, meldt de
nefroloog u aan bij het transplantatiecentrum. Daar wordt alles
beoordeeld. Indien nodig worden er nog extra onderzoeken
afgesproken. U ontvangt een oproep voor een gesprek met het
zorgverleners van het transplantatieteam. Dit team bestaat o.a.
uit een nefroloog, transplantatieverpleegkundige, chirurg en
medisch maatschappelijk werker). Het transplantatieteam
beoordeelt of u geschikt bent voor transplantatie. Ook krijgt u
uitgebreide informatie over de transplantatie en is er
gelegenheid om vragen te stellen.
De wachtlijst
Indien u geschikt bent voor transplantatie wordt u op de
wachtlijst geplaatst bij Eurotransplant. Dit is een organisatie die
de toewijzing van o.a. donornieren regelt. Om de juiste match
voor de donor te krijgen wordt er een weefsel typering gedaan.
Deze gegevens staan genoteerd bij Eurotransplant.
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Indien er een postmortale donor wordt aangemeld bij
Euro-transplant, wordt er aan de hand van een
puntensysteem en de weefseltypering bepaald welke
persoon op de wachtlijst in aanmerking komt voor de
nier.
De wachttijd voor niertransplantatie is nog steeds erg
lang. Gemiddeld is dit zo’n drie en een half jaar. Hoe snel
u een aanbod van een nier krijgt hangt af van een aantal
factoren. De weefselkenmerken van de donor en
ontvanger én urgentie tellen mee. Tijdens de wachttijd
wordt elke drie maanden een onderzoek naar antistoffen
gedaan. Hiervoor wordt bloed opgestuurd naar het
transplantatiecentrum.
Zie ook:
‘Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie’ (NVN)
De oproep
Als er een donornier beschikbaar is, meldt
Eurotransplant dit bij het transplantatiecentrum.
Vervolgens wordt de dienstdoende nefroloog in
Ziekenhuis Gelderse Vallei ingelicht die contact met u
opneemt. Een oproep komt altijd onverwacht. Daarom
moet u altijd telefonisch bereikbaar zijn. Het is van
belang dat uw telefoonnummer goed bekend is bij de
dialyse afdeling.
Na de oproep moet u zich zo snel mogelijk melden in het
transplantatiecentrum. Daar vinden nog een aantal
onderzoeken plaats. Indien u peritoneale dialyse doet,
dient u ook schone dialysevloeistof mee te brengen voor
de eerste 24 uur.
De kruisproef
Een kruispoef is noodzakelijk om te kijken of er een
match is tussen donor en ontvanger. Er wordt gekeken of
de weefsel-typeringen met elkaar overeen komen.
Hiervoor wordt bloed afgenomen.
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Als uit de kruisproef blijkt dat er geen goede match is, zal de
transplantatie helaas niet doorgaan.
Valt de kruisproef gunstig uit, en zijn er bij verder onderzoek
geen bijzonderheden vastgesteld, dan kan in principe de
transplantatie door gaan.
De transplantatie
Als ook de donornier is goedgekeurd, zal de operatie worden
uitgevoerd door de transplantatiechirurg van het
transplantatiecentrum. Verder informatie over de operatie krijgt u
van het transplantatiecentrum.
Na de transplantatie
Het herstel van de operatie is verschillend per persoon.
Afhankelijk van de nierfunctie en het lichamelijk herstel is de
verwachting dat u tussen de tien dagen en drie weken weer
naar huis toe kan. De verdere begeleiding vindt het eerste jaar
volledig plaats in het transplantatie centrum.
U krijgt informatie over medicatie, bijwerkingen en het belang
van therapietrouw. U zult zeker in het begin met grote regelmaat
(in het begin vaak 1-2 keer per week) voor controle terug
moeten naar het transplantatiecentrum.
Als alles goed verloopt wordt de controle na ongeveer een jaar
overgedragen aan het verwijzende centrum en komt u dus terug
op de polikliniek nierzorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Zie info 3.61 ‘Zorg na niertransplantatie’.
De eerste jaren moet u sowieso nog één keer per jaar voor
controle naar het transplantatiecentrum.
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