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Voorwoord
Beste ouders en patiënten,

De vooruitgang op vlak van levertransplantatie heeft de toekomst van kinderen en 
zuigelingen met een ernstige leverziekte de voorbije decennia enorm verbeterd. 
Het ontvangen van een nieuwe lever blijft echter een ingrijpende gebeurtenis in het leven 
van het kind en de ouders. Hierbij komt heel wat meer kijken dan de operatie alleen.
Het is dan ook bijzonder belangrijk dat ouders en kinderen zich in de fase voor de trans-
plantatie zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Niet alleen op de transplantatie zelf 
en het onmiddellijke gebeuren erna, maar ook op het verloop op langere termijn. 
Een multidisciplinair team bestaande uit kinderartsen, chirurgen, intensivisten,  
transplantcoördinatoren, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk assistenten, 
diëtisten,… is betrokken bij de zorg voor uw kind. In de periode voor en rondom de 
transplantatie worden ouders en kinderen dan ook overspoeld met informatie. 
Het doel van deze brochure is die informatie op een overzichtelijke manier bundelen, 
zodat u alles rustig kan nalezen. Tevens worden de personen die deel uitmaken van 
het transplantatieteam aan u voorgesteld. 
Uiteraard vervangt deze brochure op geen enkele manier een persoonlijk gesprek, en 
kan u steeds bij ons terecht voor verdere informatie.
Een speciaal woordje van dank voor Mieke Bouvry, de drijvende kracht achter dit boekje, 
Daphnée Hachez, die instond voor het tot standkomen van dit initiatief en bijdroeg 
tot de verdere verwezenlijking ervan, en Benedicte Jouret, die samen met Mieke voor de 
prachtige illustraties zorgde.
We wensen u en uw kind een voorspoedig verloop toe!

Dr. Ruth De Bruyne 
en het voltallige transplantatieteam
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A         Inleiding
1. Waar ligt de lever?
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4. Hoe werkt de lever?2. Hoe ziet de lever eruit?
De.lever.heeft.een.roodbruine.kleur..Een.gezonde.lever.voelt.aan.als.rubber..Bij.kinderen.
met.een.leverziekte.voelt.de.lever.vaak.steviger.of.harder.aan.

De.lever.is.opgebouwd.uit.een.rechter.en.linker.leverkwab..In.de.rechter-.en.linker-
kwab.ontstaan.verscheidene.kleine.galwegen.die.samenvloeien.tot.de.rechter.en.linker.
hoofdgalweg..De.twee.galwegen.komen.uit.de.lever.en.vormen.samen.een.grote.
galweg..Op.het.verloop.van.deze.galweg.komt.de.galblaas.uit..Vervolgens.mondt.de.
galweg.uit.in.de.dunne.darm.

3. Bloedvoorziening van de lever
Het.bloed.stroomt.op.twee.manieren.naar.de.lever:

1...Via.de.leverslagader.(de.arteria.hepatica).die.zuurstofrijk.bloed.aanvoert.
2...Via.de.grote.poortader.(de.vena.porta).die.bloed.rijk.aan.voedingsstoffen.van.de.

maag.en.darmen.naar.de.lever.leidt.

Het.bloed.vloeit.van.de.lever.via.de.sushepatische.venen.naar.het.hart.
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De lever is een producent.
De.lever.maakt.verscheidene.stoffen.aan.
die.van.belang.zijn.voor.groei.en.ontwik-
keling.
-.. stollingsfactoren.(stoffen.noodzakelijk.

om.het.bloed.te.laten.stollen);
-.. eiwitten;
-.. gal.

De lever is een opslagplaats.
Suikers,.koper,.ijzer,.vitamines,….worden.
in.de.lever.opgeslagen.

De.lever.is.een.heel.belangrijk.orgaan.in.ons.lichaam.met.heel.uiteenlopende.functies..

De lever is een verwerker.
De.voedingsstoffen.worden.via.de.darmen.in.het.bloed.opgenomen..Vervolgens.wordt.
dat.bloed.via.de.poortader.naar.de.lever.gebracht,.waar.de.voedingsstoffen.verwerkt.
worden..De.eindproducten.van.dit.stofwisselingsproces.worden.door.het.lichaam.ge-
bruikt.voor.energie.en.groei.
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De lever is een verdediger.
De.lever.speelt.een.belangrijke.rol.in.de.verdediging.van.het.lichaam.tegen.infecties.

De lever regelt…
-.. de.hormoonspiegels.in.het.lichaam;
-.. het.bloedsuikergehalte;
-.. de.verdeling.van.vocht.in.het.lichaam;
-.. het.gehalte.van.cholesterol.in.ons.

bloed;
-.. de.werking.van.geneesmiddelen.
. (door.ze.af.te.breken.of.juist.hun.
. functie.te.versterken).

De lever is een filter.
De.lever.verwijdert.stoffen.die.schadelijk.
zijn.voor.het.lichaam..Zo.kan.de.lever.ook.
het.lichaam.beschermen.tegen.schade-
lijke.effecten.van.geneesmiddelen.
Als.oude.rode.bloedcellen.worden.afge-
broken,.onstaat.er.bilirubine*..Dit.biliru-
bine.wordt.door.de.lever.omgezet.en.via.
de.gal.uitgescheiden.uit.het.lichaam.
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B           Achtergrond
1. Indicaties

Chronische leverziekte
Vooraf.bestaande.leverziekten.zijn.een.belangrijke.reden.voor.levertransplantatie.bij.
kinderen..Wanneer.bij.een.langdurige.(chronische*).leverziekte.de.lever.geleidelijk.
aan.zieker.wordt,.kan.deze.op.een.bepaald.moment.tekort.schieten.in.zijn.functie.
(o.a..aanmaak.van.stollingsfactoren,.ontgifting…)..Anderzijds.kan.een.leverziekte.
ervoor.zorgen.dat.de.lever.steviger.en.stugger.wordt..Hierdoor.loopt.de.druk.in.de.
grote.poortader.op.waardoor.het.bloed.moeilijker.naar.de.lever.kan.stromen..Dit.
heet.portale.hypertensie*.(hoge.bloeddruk.in.de.poortader)..De.grote.poortader.ver-
voert.bloed.afkomstig.van.de.darmen.en.de.milt.naar.de.lever..Wanneer.de.druk.in.
deze.poortader.groter.wordt.dan.normaal,.zal.er.geleidelijk.aan.door.de.stuwing.een.
vergroting.van.de.milt.ontstaan..Verder.zal.het.bloed.de.hoge.druk.in.de.poortader.
proberen.te.omzeilen.door.een.omweg.te.maken.via.andere.kleinere.bloedvaatjes.die.
zich.vooral.ter.hoogte.van.de.slokdarm,.maag.en.darmen.bevinden..Deze.bloedvaten.
kunnen.hierdoor.gaan.uitzetten.en.spataders.(varices*).vormen.die.gevoelig.zijn.voor.
bloeding..Door.de.hoge.druk.in.de.bloedvaten.kan.er.ook.vocht.uit.de.bloedbaan.
sijpelen.wat.aanleiding.geeft.tot.vochtopstapeling.in.de.buik.(ascites*)..De.meest.
frequente.chronische.leverziekte.waarvoor.transplantatie.wordt.uitgevoerd,.is.het.ver-
dwijnen.van.de.galwegen.buiten.de.lever.(“galwegenatresie”)..

Acuut leverfalen
Soms.kan.de.lever.plots.heel.ziek.worden.en.niet.meer.functioneren,.waardoor.deze.
dringend.moet.vervangen.worden..

Stofwisselingsziekten
Een.deel.van.de.stofwisselingsziekten.worden.veroorzaakt.doordat.de.lever.een.bepaald.
eiwit.(enzym).niet.kan.aanmaken..In.dat.geval.is.de.leverfunctie.wel.normaal,.maar.zal.
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het.enzymtekort.een.effect.hebben.op.andere.organen.in.het.lichaam..
Door.deze.jonge.patiënten.een.nieuwe.lever.te.geven.die.het.enzym.wel.kan.aanmaken,.
wordt.schade.aan.andere.organen.voorkomen.

Levertumoren
Levertumoren.bij.kinderen.zijn.heel.zeldzaam,.maar.kunnen.in.sommige.gevallen.ook.
een.aanleiding.voor.transplantatie.zijn.

2. Types levertransplantatie
Bij.levertransplantatie.wordt.een.orgaan.van.een.persoon.gegeven.aan.een.andere.
persoon..De.persoon.die.het.orgaan.afstaat,.noemt.men.de.donor*..Degene.die.het.
orgaan.ontvangt,.is.de.acceptor*.

Hersendode donor
De.transplantlever.is.meestal.afkomstig.van.een.gestorven.persoon.waarvan.de.hersen-
functie.is.weggevallen,.maar.het.hart.nog.actief.is,.waardoor.alle.andere.organen.nog.
bevloeid.worden..
Als.de.donor.een.kind.is,.kan.de.volledige.lever.getransplanteerd.worden..Meestal.is.
de.donor.echter.een.volwassen.persoon..In.dat.geval.is.de.lever.te.groot.voor.een.kind.
om.volledig.te.transplanteren..Om.dit.probleem.op.te.lossen.hebben.chirurgen.nieuwe.
technieken.ontwikkeld..

1716

Het helpt me enorm om stil te staan bij het verdriet van de donorfamilie en zijn 
of haar geliefden. Ik put veel kracht en moed uit het feit dat hun opoffering niet 
voor niets is geweest, maar het leven redt van mijn zoon, elke dag opnieuw.

Mama van Noah

De 8 leverkwabben

©.A..Rienks..Opereren.op.gezonde.mensen..Medisch.contact.2004;.08



door.een.onafhankelijk.team.van.artsen.en.
psychologen.die.niet.voor.het.kind.zorgen..
Zij.geven.na.deze.evaluatie.advies.over.het.
al.dan.niet.in.aanmerking.komen.van.de.
kandidaat.donor.voor.levend.donorschap.

3. Eurotransplant
Eurotransplant.is.een.organisatie.die.de.
donatie.van.organen.coördineert.in.de.
Benelux,.Duitsland,.Oostenrijk,.Kroatië.en.
Slovenië..De.patiënten.die.in.aanmerking.
komen.voor.een.transplantatie,.worden.op.
een.wachtlijst.geplaatst..Al.de.noodzake-
lijke.gegevens.van.de.personen.die.wach-
ten.op.een.transplantatie.worden.in.een.
gegevensbank.gebracht..Als.er.een.orgaan.
beschikbaar.is,.wordt.gekeken.welke.pati-
ent.in.aanmerking.komt.voor.dit.orgaan..
Wie.het.beschikbaar.orgaan.krijgt,.is.afhan-
kelijk.van.de.bloedgroep,.de.grootte.en.de.
lengte.van.de.donor.en.van.de.plaats.op.
de.wachtlijst..De.plaats.op.de.wachtlijst.
hangt.af.van.de.ernst.van.de.ziekte.en.van.
hoe.lang.men.reeds.op.de.wachtlijst.staat..
Kinderen.starten.hoger.op.de.wachtlijst.
dan.volwassenen..Wanneer.een.kind.in.le-
vensgevaar.komt.omdat.de.lever.plots.niet.
meer.werkt.(acuut.leverfalen).wordt.het.op.
de.‘High.Urgency’.list.gezet.waardoor.men.
bovenaan.de.wachtlijst.komt.te.staan.

Levende donor
Een.naast.familielid.(meestal.één.van.de.
ouders).kan.een.deeltje.van.zijn.of.haar.
lever.afstaan.aan.een.kind..Het.voordeel.
van.een.levende.donor.is.dat.men.op.voor-
hand.het.tijdstip.van.de.ingreep.precies.
kan.plannen.en.er.geen.wachttijd.is.op.de.
wachtlijst..Niet.iedereen.komt.in.aanmer-
king.om.donor.te.zijn..De.bloedgroep.van.
de.donor.moet.passen.bij.die.van.het.kind,.
de.lever.moet.de.passende.grootte.hebben.
en.de.donor.mag.zelf.geen.ziekte.hebben..
Tevens.moet.rekening.gehouden.worden.
met.het.feit.dat.ook.de.operatie.voor.de.
donor.ingrijpend.is.en.aanleiding.geeft.tot.
meerdere.weken.werkonbekwaamheid..
De.mogelijkheid.van.levend.donorschap.
zal.steeds.besproken.worden..De.beslis-
sing.om.zich.als.levende.donor.kandidaat.
te.stellen.is.een.zeer.persoonlijke.beslis-
sing.die.genomen.wordt.zonder.dat.men.
enige.druk.vanuit.de.omgeving.(familie,.
vrienden,.medische.wereld,…).mag.onder-
vinden..Eens.men.zich.kandidaat.stelt.voor.
levende.donorschap,.volgt.een.uitgebreide.
medische.en.psychologische.evaluatie.
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De.lever.bestaat.namelijk.uit.verschillende.delen,.“kwabben”.genoemd..Men.is.tot.de.
vaststelling.gekomen.dat.bij.het.ontbreken.van.enkele.leverkwabben,.de.lever.toch.nog.
normaal.kan.werken.en.groeien..Uitgaande.van.deze.vaststelling.hebben.chirurgen.een.
techniek.ontwikkeld.om.de.lever.van.een.grote.donor.te.splitsen.en.een.passend.deeltje.
voor.het.kind.te.transplanteren..Men.spreekt.van.de.‘split-lever’.techniek.



C   Wat gebeurt er 
 voor de transplantatie?
1. Medische uitwerking
Voor.de.transplantatie.moet.een.grondige.medische.uitwerking.gebeuren..

Een.overzicht.van.enkele.van.de.onderzoeken:

VOETNOOT.*.Chroom-EDTA.klaring:.onderzoek.van.de.nierfunctie..Hierbij.wordt.via.
een.infuus.een.radio-actieve.stof.ingespoten..Op.verschillende.tijdstippen.van.de.dag.
worden.via.een.tweede.infuus.bloednames.verricht.

• Gewicht, lengte, bloeddruk
• Bloedafname 
• Urine-onderzoek
• Röntgenfoto van de longen
• Echografie van de buik: lever, milt, nieren
• Echografie van het hart en electrocardiogram (hartfilm)
• Chroom-EDTA klaring*
• Consultatie bij de kindernierspecialist
• Consultatie bij de oogarts
• Consultatie bij de tandarts
• Consultatie bij de neus-keel-oorarts
• Aanvullen van het vaccinatieschema
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Verder.worden.de vaccinaties nagekeken en eventueel aangevuld..Kinderen.
moeten.gevaccineerd.worden.tegen.mazelen,.bof,.rode.hond.(rubella),.windpokken,.
difterie,.klem.(tetanus),.kinkhoest.(pertussis),.haemophilus.influenza.type.B,.pneumo-
coccen,.hepatitis.A.en.B.en.kinderverlamming.(polio)..
Vaccinaties.worden.niet.toegediend.gedurende.de.eerste.6.maanden.na.transplantatie.
aangezien.de.hoge.dosis.medicijnen.die.het.afweersysteem.onderdrukken.het.effect.
van.de.vaccinatie.teniet.doen..Levend.verzwakte.vaccins.(mazelen,.bof,.rode.hond,.
windpokken,.rotavirus,.gele.koorts,.BCG,.tyfus,…).mogen.nooit.toegediend.worden.na.
transplantatie..
Na.het.bespreken.van.deze.onderzoeken.met.het.transplantatieteam.wordt.het.kind.op.
de.wachtlijst.van.Eurotransplant.geplaatst.

2. Psychologische evaluatie
Naast.de.medische.evaluatie.van.het.patiëntje.zelf,.wordt.er.ook.aandacht.besteed.
aan.de.psychologische.aspecten,.zowel.bij.het.kind.als.bij.de.familieleden..Meestal.is.
de.leverziekte.een.voorafbestaande.aandoening.en.is.er.tijdens.de.voorbereiding.ruim.
de.tijd.om.de.vragen.en.twijfels.rond.levertransplantatie,.die.bij.de.familie.en.het.kind.
leven,.te.bespreken..Een.acuut.leverfalen.is.vaak.een.donderslag.bij.heldere.hemel.
zowel.voor.het.kind.als.de.ouders.waarbij.de.beslissing.tot.levertransplantatie.op.veel.
kortere.tijd.moet.genomen.worden..In.beide.gevallen.kunnen.ouders.en.kinderen.zich.
verdrietig,.angstig.en.onzeker.voelen.over.het.verdere.verloop.van.de.aandoening.en.
over.de.doeltreffendheid.van.de.transplantatie..Daarnaast.kan.men.zich.ook.kwaad.en.
machteloos.voelen.om.het.onrecht.dat.hen.is.aangedaan..Waarom.overkomt.ons.dit?.
Afhankelijk.van.de.leeftijdsfase.kan.het.kind.reageren.met.gedragsveranderingen.zoals.
slecht.slapen,.wenen,.zich.terugtrekken,.opstandig.gedrag,.aandachtsproblemen,.....
Ook.de.broers.en.de.zussen.moeten.deze.gebeurtenis.verwerken..

De.psycholoog.probeert.het.kind.en.zijn.gezin.bij.te.staan.in.deze.moeilijke.momenten..
Hij.of.zij.kan.ondersteuning.bieden.in.de.periode.waarin.de.diagnose.gesteld.wordt,.of.
wanneer.het.kind.of.de.ouders.het.moeilijk.hebben.met.het.ziekenhuisgebeuren..Heel.
vaak.is.dat.tijdens.de.periode.dat.het.kind.op.de.wachtlijst.voor.de.levertransplantatie.staat..
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5. Wie zijn al deze mensen?De.psycholoog.help.de.ouders.bij.vragen.over.opvoeding.en.aanpak.van.hun.kind..
Van.groot.belang.is.dat.ouders.en.kind.zo.goed.mogelijk.geïnformeerd.worden.over.de.
ingreep.en.de.gevolgen.ervan.op.korte-.en.langetermijn..

3. Sociale aspecten
Een.transplantatie.is.sociaal.en.financieel.een.grote.belasting.voor.het.hele.gezin..
Daarom.is.het.belangrijk.dat.de.sociale.dienst.betrokken.wordt.bij.elke.familie.waarvan.
een.kind.een.levertransplantatie.moet.ondergaan..Voor.vragen.rond.facturen,.hospi-
talisatieverzekeringen,.vervoersonkosten,.terugbetalingen,.aanvragen.van.verhoogde.
kinderbijslag,.praktische.regelingen.bij.ontslag.uit.het.ziekenhuis,….kan.contact.opge-
nomen.worden.met.de.maatschappelijk.assistente.(de.sociale.dienst).

4. Transplantcoördinatoren
Een.transplantcoördinator.is.de.contactpersoon.tussen.Eurotransplant.en.de.medische.
teams.in.de.ziekenhuizen.en.de.patiënt..De.coördinatoren.worden.als.eerste.op.de.
hoogte.gebracht.als.er.een.donororgaan.beschikbaar.is..Zij.nemen.contact.op.met.de.
verantwoordelijke.artsen.en.brengen.de.familie.van.de.patiënt.op.de.hoogte..Het.trans-
port.van.het.donororgaan.wordt.door.hen.georganiseerd..
Dit.alles.moet.zo.snel.mogelijk.gebeuren..De.coördinatoren.zorgen.voor.de.nodige.
voorbereidingen.voor.de.operatie.en.zorgen.ervoor.dat.de.patiënt.tijdig.in.de.operatie-
zaal.is,.zodat.de.transplantatie.onmiddellijk.kan.beginnen.bij.aankomst.van.het.orgaan.
De.coördinatoren.beheren.de.verschillende.wachtlijsten.en.registreren.iedere.patiënt.
bij.Eurotransplant..Tijdens.de.voorbereidende.gesprekken.wordt.kennis.gemaakt.met.
de.transplantcoördinatoren..Voor.vragen.in.verband.met.de.wachtlijst.kan.men.steeds.
bij.hen.terecht.
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Transplantchirurgen

Kindergastro-enterologen

Dr..Berrevoets

Prof..dr..R..Troisi

Dr..R..De.Bruyne

Prof..dr..

M..Van.Winckel Dr..S..Van.Biervliet

Dr..S..Vande.Velde

Prof..dr..em..
B..de.Hemptinne

Prof..dr..X..Rogiers



Transplantcoördinatoren

Kinderintensivisten Kinderchirurgen

Maatschappelijk
assistente

Psychologe

Diëtisten

Hoofdverpleegkundigen
SPA:.Specialistische.Pediatrische.Afdelingen

Colenbie.Luc Van.Der.Vennet.Marc Haentjens.Ivo

Dr..J..WillemsDr..P..Van.de.Voorde

Dr..A..VerrijcktDr..A..De.Jaeger Dr..K..Van.Renterghem
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6. Wachten op een telefoontje…
Eens.men.op.de.wachtlijst.staat,.moet.men.wachten.tot.een.geschikte.lever.gevonden.
wordt..De.wachttijd.is.per.patiënt.zeer.verschillend.en.varieert.van.enkele.uren.of.da-
gen.in.het.geval.van.acuut.leverfalen.tot.meerdere.maanden..
Het.is.niet.nodig.om.in.deze.wachtperiode.altijd.thuis.te.blijven..Het.kind.kan.gerust.
naar.school.of.gaan.sporten.net.zoals.vroeger..Het.is.wel.heel.belangrijk.dat.er.altijd.
iemand.telefonisch.bereikbaar.is.wanneer.een.donorlever.beschikbaar.komt..Ook.’s.
nachts.moet.men.bereikbaar.zijn..Dit.is.van.belang.om.van.zodra.een.donororgaan.
beschikbaar.is,.de.nodige.voorbereidingen.te.kunnen.treffen..Dit.alles.wordt.duidelijk.
op.voorhand.doorgenomen.met.de.transplantcoördinatoren..Of.men.in.deze.fase.op.
reis.kan.gaan,.is.afhankelijk.van.kind.tot.kind.en.dient.besproken.te.worden.met.de.
kindergastro-enteroloog..
Tijdens.deze.wachtperiode.zal.de.medische.toestand.van.het.kind.regelmatig.herbe-
oordeeld.worden.door.de.kindergastro-enteroloog..In.sommige.gevallen.is.het.om.
medische.redenen.noodzakelijk.dat.de.patiënt.in.de.weken.of.maanden.voorafgaand.
aan.de.transplantatie.in.het.ziekenhuis.opgenomen.blijft..Het.is.steeds.belangrijk.om.
bij.elke.medische.verandering.(ziekte,.koorts,.…).de.kindergastro-enteroloog.op.de.
hoogte.te.brengen,.zodat.deze.kan.oordelen.of.het.op.dat.moment.al.dan.niet.vei-
lig.is.te.transplanteren..Indien.noodzakelijk.kan.het.kind.tijdelijk.als.‘niet-actief’.op.de.
wachtlijst.geplaatst.worden.tot.het.weer.aan.de.betere.hand.is..De.wachttijd.blijft.ook.
in.deze.fase.gewoon.doorlopen..Het.is.altijd.mogelijk.om.even.langs.te.komen.bij.de.
transplantcoördinator..Zo.kan.men.de.plaats.op.de.wachtlijst.volgen.
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Bij.de.medische.evaluatie,.zoals.hierboven.uitgelegd,.wordt.de.voedingstoestand.van.
het.kind.bepaald..Op.basis.daarvan.zal.beslist.worden.of.er.eventueel.voedingssupple-
menten.(extra.vetten,.vitaminen,.…).moeten.gegeven.worden.en.of.een.diëtiste.moet.
geraadpleegd.worden..
Bij.sommige.kinderen.zal.het.nodig.zijn.om.sondevoeding.toe.te.dienen.om.zo.de.
voedingstoestand.voor.transplantatie.te.optimaliseren..Hierbij.wordt.de.voeding.toege-
diend.via.een.buisje.dat.via.de.neus.naar.de.maag.loopt.

Enkele tips:
• Frequente maaltijden: 3 hoofdmaaltijden en 3 tussenmaaltijden.
• Eiwitrijke voeding: vlees, vis, ei, melk, melkproducten.
• Calorierijke voeding: bereidingsvet toevoegen aan de maaltijden 

(olie, boter, margarine etc.).
• Kristalsuiker en gesuikerde voedingsmiddelen vermijden.
• Geen extra zout aan het eten toevoegen om een onevenwicht van 

de zouten in het lichaam te voorkomen.
• Voldoende drinken (water, geen gesuikerde dranken): 2 à 3 liter 

per dag voor grote kinderen, voor jongere kinderen hoeveelheid 
 in overleg met de artsen.

7. Voeding
Kinderen.met.chronisch.leverlijden.hebben.een.groot.risico.op.ondervoeding,.vooral.
wanneer.er.sprake.is.van.galstuwing.in.de.galwegen.(cholestase*).en.wanneer.het.
leverlijden.reeds.op.zuigelingenleeftijd.aanwezig.was..
Het.behouden.van.een.optimale.voedingstoestand.voor.de.transplantatie.is.uiterst.
belangrijk..Hierdoor.kan.verdere.leveraantasting.voorkomen.worden..Ook.het.afweer-
systeem.verbetert.en.de.kans.op.een.succesvolle.transplantatie.vergroot..Een.kind.met.
een.goede.voedingstoestand.heeft.niet.alleen.minder.kans.op.postoperatieve.compli-
caties.en.infecties,.maar.ook.de.kans.op.lange.termijn.complicaties,.zoals.verminderde.
groei.en.ontwikkeling,.neemt.af.
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D   De transplantatie
1. De lang verwachte telefoon 
En.dan.is.het.zover….De.ouders.worden.opgebeld.door.de.transplantcoördinator.met.
het.nieuws.dat.er.een.lever.beschikbaar.is!.Dit.kan.op.elk.moment.(dag.of.nacht).zijn.
Als.het.kind.op.dat.moment.ziek.is,.is.het.belangrijk.dit.onmiddellijk.aan.de.telefoon.te.
melden,.zodat.men.kan.inschatten.of.het.veilig.genoeg.is.om.de.transplantatie.uit.te.
voeren..
Vanaf.dit.moment.moet.het.kind.nuchter.blijven,.dit.wil.zeggen.niets.meer.eten.en.niets.
meer.drinken..Na.de.telefoon.komt.men.naar.het.ziekenhuis..Op.hetzelfde.moment.
regelen.de.transplantcoördinatoren.het.vervoer.van.het.orgaan.naar.het.ziekenhuis.
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De dag dat we het goede nieuws vernamen, is 
een dag dat ik nooit zal vergeten voor de rest 
van mijn leven: de telefoon met de mededeling 
dat er een geschikte lever was…
Er bleven nog maar een aantal uren over voor 
de operatie. Toen ik het nieuws had vernomen, 
trilde ik over heel mijn lichaam. Hoe ik in de 
auto gestapt ben en in het ziekenhuis geraakt 
ben, kan ik me niet meer herinneren. De tranen 
rolden over mijn wangen. Wat was de reden 
van deze gevoelens? Vreugde, angst, zenuwen? 
Ik weet het niet… 

Mama van Busenur



b. De transplantatie

Enige.tijd.voor.de.transplantatie.worden.
de.ouders.samen.met.het.kind.begeleid.naar.het.operatiekwartier..Eens.vaststaat.dat.de.
lever.geschikt.is.gaat.alles.snel..Het.kind.wordt.naar.de.operatiezaal.gebracht.en.klaar-
gemaakt.voor.de.ingreep.

Het is belangrijk te weten dat je kind niet altijd bij de eerste oproep getrans-
planteerd wordt. Het komt heel hard aan als je na alle vooronderzoeken toch 
naar huis moet terugkeren. Laat zeker niet doorschemeren aan het kind dat 
je het erg vindt, maar plan iets leuk erna. Wij hebben een leuk restaurantje 
gezocht en zijn er samen iets gaan eten.

Mama van Jan Arne

3534

2. In het ziekenhuis

a. Voor de transplantatie

Eens.aangekomen.in.het.ziekenhuis,.wordt.
het.kind.onderzocht.door.de.kinderarts.
van.wacht,.gebeurt.er.een.bloedafname.en.
wordt.een.infuus.geplaatst..Op.hetzelfde.
moment.wordt.de.donorlever.getranspor-
teerd.naar.het.ziekenhuis..Dit.transport.
kan.een.tijd.duren.en.vaak.moeten.ouders.en.
kind.in.het.ziekenhuis.wachten.tot.de.lever.
aankomt..De.verplegende.op.de.afdeling.zal.
kunnen.zeggen.wanneer.de.operatie.onge-
veer.zal.plaatsvinden.en.zal.ervoor.zorgen.
dat.de.nodige.voorbereidingen.getroffen.
worden..

De.ingreep.vindt.plaats.onder.algemene.ver-
doving..In.de.operatiekamer.worden.infusen.
geplaatst.om.medicatie,.vocht.en.extra.bloed.
toe.te.dienen.tijdens.en.na.de.operatie..
De.ademhaling.wordt.tijdelijk.overgenomen.
door.een.beademingsmachine..Hiervoor.krijgt.
het.kind.een.buisje.in.de.mond-.en.keelholte..



Dit.is.het.meest.kritische.moment.van.de.ingreep..Onmiddellijk.hierna.wordt.met.een.
toestel.gecontroleerd.of.er.een.goede.bloedstroom.door.de.aangesloten.bloedvaten.
aanwezig.is..Vervolgens.wordt.de.grote.galweg.van.de.nieuwe.lever.aangesloten..
Bij kinderen kan men zelden een aansluiting op de eigen galweg maken. 
Daarom zal de chirurg in de regel een aftakking van de dunne darm maken 
om de galweg van de donorlever ermee te verbinden. 
Als.de.nieuwe.lever.helemaal.is.aangesloten,.worden.er.enkele.buisjes.(drains).ingebracht.
die.wondvocht.en.bloed.naar.buiten.kunnen.afvoeren..Hierna.wordt.de.wonde.gesloten.

De.ingreep.wordt.uitgevoerd.door.een.team.van.gespecialiseerde.chirurgen,.anesthesis-
ten,.verpleegkundigen.en.technici...Een.levertransplantatie.duurt.gemiddeld.zes.tot.acht.
uur..Met voor- en nabereiding zal het kind dus minstens 10 uur in de opera-
tiezaal blijven.

De.chirurg.begint.met.het.verwijderen.van.de.zieke.lever..Hiervoor.wordt.meestal.een.
gebogen.insnijding.gemaakt.beginnend.onder.het.borstbeen.naar.beneden.langs.de.
onderkant.van.de.rechter.ribbenboog..
Eerst.wordt.de.lever.stap.voor.stap.losgemaakt.van.de.omringende.weefsels.zodat.hij.
vrij.komt.te.liggen..Dit.gebeurt.met.grote.zorg.voor.de.omringende.organen.en.weef-
sels..Dit.kan.wegens.vergroeiingen.door.vorige.ingrepen.veel.tijd.in.beslag.nemen.
Als.laatste.worden.de.aan-.en.afvoerende.bloedvaten.en.de.galwegen.afgeklemd.en.
doorgesneden.zodat.de.lever.uit.de.buik.kan.weggenomen.worden..Vervolgens.wor-
den.alle.bloedvaten.en.galwegen.voorbereid.voor.de.nieuwe.lever..

Tegelijk.heeft.een.chirurg.de.nieuwe.lever.voorbereid.om.deze.te.kunnen.inplanten..
Een donorlever van een volwassene is meestal te groot voor een kindje en 
daarom wordt er vaak voor gekozen om één lever te splitsen (“split-liver”)..
De.twee.delen.worden.dan.bij.twee.verschillende.patiënten.ingeplant..De.linkerhelft.
wordt.het.meest.gebruikt.voor.kinderen,.omdat.die.het.kleinst.is..Het.splitsen.van.de.
lever.gebeurt.vlak.voor.de.transplantatie.en.soms.zelfs.terwijl.de.zieke.lever.wordt.weg-
genomen..Later zal de leverhelft zich aanpassen aan de grootte van het kind 
zodat het de functie van een normale lever kan uitvoeren. 

De.donorlever.wordt.nogmaals.gecontroleerd,.klaargemaakt.en.vervolgens.in.het.
lichaam.geplaatst..De.galblaas.van.de.donorlever.wordt.verwijderd,.omdat.deze.geen.
zenuwvoorziening.meer.heeft.en.daardoor.niet.normaal.kan.werken..De.galblaas.is.niet.
levensnoodzakelijk.
Vervolgens.worden.de.bloedvaten.en.galwegen.van.de.nieuwe.lever.op.de.eigen.
bloedvaten.aangesloten..Dit.gebeurt.met.grote.precisie.en.zeer.dunne.draadjes..Daar-
na.wordt.de.donorlever.met.een.oplossing.doorgespoeld.om.de.bewaarvloeistof.en.
eventuele.luchtbellen.te.verwijderen..Tenslotte.worden.de.klemmen.op.de.bloedvaten.
geopend.zodat.de.donorlever.in.de.bloedcirculatie.opgenomen.wordt..
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De.eerste.uren.tot.dagen.na.de.transplantatie.is.het.mogelijk.dat.het.kind.nog.niet.zelf-
standig.ademt.en.ondersteund.wordt.met.een.beademingsapparaat..Alle.parameters.
(bloeddruk,.pols,.temperatuur,....).worden.strikt.opgevolgd..Een.blaassonde,.slangetjes.
in.de.buik.om.wondvocht.en.gal.af.te.voeren.zijn.de.eerste.dagen.nodig.om.de.vocht-
huishouding.en.de.leverfunctie.strikt.in.de.gaten.te.houden..Verder.zijn.er.verschillende.
infuuslijnen.voor.medicatietoediening.en.herhaalde.bloedafnames.

Soms.is.zelfs.de.helft.van.een.donorlever.te.groot.om.in.de.buik.van.een.baby.te.plaat-
sen..Dit.wordt.opgelost.door.een.stukje.synthetische.stof..(“patch”).waarmee.men.de.
buikholte.tijdelijk.kan.vergroten..Deze.stof.wordt.aan.de.buikwand.vastgemaakt.zodat.de.
buikholte.toch.volledig.wordt.afgesloten..Zo.een.buikje.kan.soms.zeer.groot.lijken,.zeker.
bij.kleine.baby’s..De.leverhelft.zal.zich.echter.aanpassen.aan.het.kleine.lichaam.en.zal.ge-
leidelijk.aan.verkleinen,.zodat.de.synthetische.wand.om.de.twee.à.drie.dagen.verkleind.
kan.worden.(dit.gebeurt.in.de.operatiezaal)..en.uiteindelijk.de.buik.gesloten.kan.worden.

c. Verblijf op intensieve zorgen na de transplantatie.

De.eerste.dagen.na.de.operatie.wordt.het.kind.van.nabij.gevolgd.op.de.afdeling.inten-
sieve.zorgen..Informatie.over.de.werking.en.de.zorgen.op.deze.afdeling.is.eveneens.
beschikbaar.op.de.website.www.icu.be.(onder.de.rubriek.pediatrie)..

3938



De.ouders.spelen.uiteraard.een.heel.belangrijke.rol.in.de.leefwereld.en.beleving.van.
het.kind..De.ouders.kunnen.het.kind.dan.ook.altijd.bezoeken.en.het.met.de.hulp.en.
ondersteuning.van.het.intensieve.zorgenteam.bijstaan.in.deze.periode..

De duur van verblijf op intensieve zorgen is moeilijk te voorspellen en varieert 
sterk van kind tot kind. Eens.uw.kind.er.klaar.voor.is,.wordt.het.naar.de.algemene.af-
deling.pediatrie.overgebracht.tot.het.voldoende.hersteld.is.om.terug.naar.huis.te.gaan.

Er zijn positieve en negatieve gedachten en gevoelens. Zal haar lichaam de 
nieuwe lever aanvaarden? Zal ze het overleven? Anderzijds zijn er momenten 
dat je haar ziet lachen, spreken, eten en spelen zoals andere kinderen en dat 
geeft dan weer moed en doet het negatieve verdwijnen.

Mama van Clara

Deze.medicatie.moet.stipt.toegediend..worden.en.dosis.moet.precies.afgesteld.worden.
door.de.bloedspiegels.te.volgen.aan.de.hand.van.herhaalde.bloedafnames..Om.infec-
ties.te.voorkomen.worden.na.de.ingreep.antibiotica.toegediend..

Het.transplanteren.van.een.nieuwe.lever.is.erg.ingrijpend.voor.het.hele.lichaam.en.
heeft.ook.invloed.op.andere.organen.zoals.het.hart,.de.bloedvaten.en.de.nieren..Me-
dicatie.ter.ondersteuning.van.de.bloeddruk.en.het.hart.is.gedurende.de.eerste.dagen.
soms.noodzakelijk.evenals.medicatie.om.pijnvrij.en.comfortabel.te.blijven..Mogelijke.
pijn.en.angst.worden.van.dichtbij.gevolgd.en.behandeld..

Frequente.echografieën.van.de.nieuwe.lever.en.leverbloedvaten.zullen.uitgevoerd.
worden.

Reeds tijdens de operatie wordt gestart met medicatie die het afweersysteem (“im-
muniteit”) onderdrukt (“immunosuppressie”). Het afweersysteem zorgt er normaal 
voor dat het lichaam zich kan verdedigen tegen ziektekiemen zoals virussen en bac-
teriën. Dit afweersysteem kan zich ook richten tegen de nieuwe ‘lichaamsvreemde’ 
transplantlever. De bedoeling van de medicatie is de kans op het afstoten van de 
getransplanteerde lever zo klein mogelijk te maken. 
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E         Postoperatieve 
            complicaties
1. Postoperatieve complicaties die kunnen 
optreden onmiddellijk na de operatie

a. Infecties
Infecties zijn de meeste frequente oorzaak van ziekte in de eerste drie maanden 
na de transplantatie. Dit.is.het.gevolg.van.de.medicatie.die.gegeven.wordt.om.afstoting.
te.voorkomen.(immuunsuppressie)..Deze.medicatie.onderdrukt.het.immuunstelsel.en.
vermindert.de.afweer.tegen.infecties..

b. Afstoting

Acute afstoting
Ongeveer.de.helft.van.de.kinderen.maakt.op.zijn.minst.één.episode.van.acute.afstoting.
door..Bij.vermoeden.van.afstoting.wordt.een.biopsie*.van.de.lever.uitgevoerd.om.de.
diagnose.te.bevestigen...Afstoting.wordt.meestal.behandeld.door.het.geven.van.hoge.
dosissen.cortisone..Dit.is.in.de.meerderheid.van.de.patiënten.voldoende.om.het.af-
stotingsproces.onder.controle.te.krijgen..De.onderhoudsmedicatie.die.men.neemt.om.
afstoting.tegen.te.gaan,.zal.in.veel.gevallen.verhoogd.of.aangepast.worden.

Chronische afstoting
Dit.is.een.zeldzame.vorm.van.afstoting.die.kan.optreden.weken,.maanden.maar.ook.
jaren.na.de.transplantatie..Ook.in.dit.geval.wordt.de.immunosuppressie.verhoogd.of.
aangepast..In.sommige.gevallen.van.chronische.afstoting.kan.een.hertransplantatie.
noodzakelijk.zijn.
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c. Complicaties ter hoogte van de galwegen
Vooral.de.galwegen.zijn.gevoelig.voor.schade.ten.gevolge.van.zuurstoftekort..
Deze.schade.kan.aanleiding.geven.tot.ontsteking.van.de.galwegen,.
gallekkage.en.later.tot.vernauwingen.van.de.galwegen.
Ontsteking van de galwegen (“cholangitis”). 
Na.de.transplantatie.kan.een.infectie.ontstaan.ter.hoogte.van.de.galwegen.
door.opklimmende.kiemen.vanuit.de.darm.
Gallek
Kort.na.de.operatie.kan.zich.een.gallek.voordoen..Dit.kan.een.negatief.effect.hebben.
op.de.leverfunctie.of.een.ontsteking.van.het.buikvlies.veroorzaken..
Vernauwingen 
Er.kunnen.zich.vernauwingen.vormen.in.de.galwegen,.wat.galstuwing*.veroorzaakt..

d. Bloedvat trombose
Hierbij.ontstaat.een.verstopping.van.een.bloedvat.door.een.stolsel.(bloedklonter)..Dit.
kan.optreden.in.de.leverslagader.maar.ook.in.de.poortader..Wanneer.zich.kort.na.de.
transplantatie.een.klonter.voordoet.in.de.slagader.moet.die.zo.snel.mogelijk.verwijderd.
worden..Het.is.dan.ook.belangrijk.dat.de.bloedvoorziening.van.de.lever.in.de.eerste.
dagen.en.weken.na.de.transplantatie.regelmatig.nagekeken.wordt.door.middel.van.
echografie..Eveneens.zal.er.medicatie.gegeven.worden.om.het.bloed.minder.stolbaar.
te.maken.

e. Bloeding
Bloedingen.na.de.operatie.zijn.eerder.zeldzaam..Zij.doen.zich.meestal.voor.in.de.eerste.
uren.na.transplantatie..Als.deze.optreden.dient.vaak.een.operatie.te.gebeuren.om.de.
bloeding.te.stoppen.

f. Het niet functioneren van de nieuwe lever
Het.niet.functioneren.van.de.nieuwe.lever.komt.slechts.uiterst.zelden.voor.
Indien.dit.optreedt,.moet.men.op.korte.termijn.een.nieuwe.transplantatie.uitvoeren.

g. Overlijden
De.kans.op.overlijden.tijdens.de.transplantatie.zelf.is.klein..De.overleving.één.jaar.na.
levertransplantatie.bedraagt.meer.dan.90%..

2. Complicaties op termijn

a. Infecties
In.de.eerste.weken.na.transplantatie.komen.bacteriële.infecties.het.vaakst.voor..Dit.
kunnen.infecties.zijn.ter.hoogte.van.de.buik.of.de.operatiewonde..De.katheters*.ter.
hoogte.van.de.bloedvaten.of.de.blaassonde.zijn.andere.mogelijke.ingangspoorten.voor.
infectie..Longinfecties.kunnen.ontstaan.wanneer.het.kind.langdurig.kunstmatig.be-
ademd.moet.worden..Om.dit.te.voorkomen.worden.in.de.eerste.fase.na.transplantatie.
antibiotica.toegediend..Virale.infecties.treden.meestal.later.op.(vanaf.de.derde.week.na.
transplantatie)..Infecties.met.gisten.of.schimmels.zijn.mogelijk.maar.komen.gelukkig.
eerder.zelden.voor.
Twee virussen verdienen bijzondere aandacht en worden regelmatig nage-
keken bij kinderen na transplantatie: het Cytomegalievirus (CMV) en  het 
Epstein-Barr virus (EBV, of klierkoortsvirus)..Een.infectie.met.Cytomegalievirus.
verloopt.bij.de.meeste.mensen.onopgemerkt.en.meer.dan.80%.van.de.volwassenen.
is.ooit.met.dit.virus.in.contact.gekomen..Eens.men.besmet.is.met.dit.virus,.blijft.dit.
virus.levenslang.aanwezig.in.het.lichaam,.maar.bij.een.gezonde.persoon.houdt.het.
immuunstelsel.dit.virus.onder.controle..Kinderen.die.een.levertransplantatie.moeten.
ondergaan.zijn.door.hun.jonge.leeftijd.echter.vaak.nog.niet.in.contact.gekomen.met.
het.virus.dat.via.de.lever.van.een.CMV-positieve.donor.overgedragen.worden.naar.het.
kind..Onder.invloed.van.de.immunosuppressie*.kan.het.kind.zich.niet.normaal.verdedi-
gen.tegen.dit.virus.en.kan.het.hierdoor.ziek.gemaakt.worden.(lever-,.darm-.of.longin-
fectie)..Daarom.zal.bij.elk.kind.dat.CMV.negatief.is.(dit.wil.zeggen.voor.de.transplanta-
tie.nog.niet.in.aanraking.geweest.met.CMV).en.getransplanteerd.wordt.met.een.lever.
van.een.CMV-positieve.donor,.gedurende.de.eerste.drie.maand.na.de.transplantatie.
antivirale.medicatie.toegediend.worden..Ook.het.EBV.(klierkoortsvirus).blijft.na.infectie.
verborgen.aanwezig.in.ons.lichaam..Een.groot.percentage.van.de.kinderen.die.voor.



de.transplantatie.nog.niet.in.contact.geweest.zijn.met.dit.virus.zal.in.de.eerste.maanden.
na.transplantatie.besmet.raken..Infectie.met.dit.virus.bij.overigens.gezonde.personen.is.
meestal.ongevaarlijk.(geneest.spontaan)..Omdat.er.bij.patiënten.die.immuun.onderdruk-
kende.medicatie.krijgen.een.verband.bestaat.tussen.deze.infectie.en.het.ontwikkelen.van.
kwaadaardige.lymfekliertumoren,.zal.men.van.zodra.men.besmetting.met.EBV.vaststelt.
de.immunosuppressieve.medicatie.afbouwen..Op.die.manier.geeft.men.het.lichaam.de.
kans.zich.op.een.natuurlijke.wijze.tegen.het.virus.te.verdedigen.en.voorkomt.men.het.
ontstaan.van.kwaadaardige.lymfekliertumoren..Bij.alle.kinderen.wordt.na.de.transplanta-
tie.de.activiteit.van.CMV.en.EBV.in.het.bloed.op.geregelde.tijdstippen.gecontroleerd..

b. Bijwerkingen van de medicatie tegen afstoting 
(immunosuppressiva)
De langdurige inname van immunosuppressiva is de belangrijkste oorzaak 
van complicaties op lange termijn..Het.is.dan.ook.belangrijk.dat.het.kind.goed.
opgevolgd.wordt.om.de.complicaties.vroegtijdig.op.te.sporen.en.aan.te.pakken.

Hoge bloeddruk 
Hoge.bloeddruk.komt.frequent.voor,.voornamelijk.in.de.eerste.maanden.na.de.trans-
plantatie..Vaak.wordt.hiervoor.bloeddrukverlagende.medicatie.gestart..Verder.zal.men.
aanraden.de.zoutinname.te.beperken...
Verhoogd vetgehalte in het bloed 
Omdat.zowel.hoge.bloeddruk.als.een.verhoging.van.de.vetten.in.het.bloed.het.risico.
op.hart-en.vaatziekten.op.volwassen.leeftijd.doen.toenemen,.dient.reeds.op.jonge.
leetijd.aandacht.besteed.te.worden.aan.een.gezond.voedingspatroon.met.voldoende.
lichaamsbeweging..Overgewicht.dient.ten.allen.prijze.voorkomen.te.worden.
Verminderde nierfunctie
Sommige.immunosuppressiva*.kunnen.schade.toebrengen.aan.de.nieren..
Verhoogd risico op kwaadaardige gezwellen
Zoals.hoger.vermeld.bestaat.er.een.hoger.risico.op.kwaadaardige.gezwellen.van.de.
lymfeklieren..De.belangrijkste.risicofactor.hiervoor.is.infectie.met.het.klierkoortsvirus.
(EBV)..Ook.huidkanker.wordt.vaker.gezien.bij.patiënten.na.levertransplantatie..Het.is.
dan.ook.heel.belangrijk.dat.uw.kind.goed.beschermd.wordt.tegen.de.zon.(zie.verder)..
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Afwijkingen in de bloedcellen
Onder.invloed.van.de.medicatie.kan.een.daling.van.rode.bloedcellen.(anemie),.bloed-
plaatjes.en/of.witte.bloedcellen.in.het.bloed.ontstaan..
Uiterlijke bijwerkingen
De.behandeling.met.cortisone.kan.aanleiding.geven.tot.gewichtstoename.met.een.
typisch.ronder.worden.van.het.aangezicht..Ook.acne.en.een.toename.van.de.lichaams-
beharing.is.mogelijk...
Complicaties ter hoogte van het zenuwstelsel
Bijwerkingen.ter.hoogte.van.het.zenuwstelsel.kunnen.zijn:.hoofdpijn,.slaapproblemen,.
onrust,….In.uitzonderlijke.gevallen.treden.er.stuipen.op..Gedragsveranderingen.en.
stemmingswisselingen.kunnen.optreden.onder.invloed.van.cortisone..

c. Groei en botdichtheid
Kinderen.met.chronisch.leverlijden.hebben.vaak.groeiachterstand..Tijdens.het.eerste.
jaar.na.de.levertransplantatie.zien.we.vaak.een.inhaalbeweging.van.de.groei..Toch.zijn.
deze.patiënten.gemiddeld.iets.kleiner.op.volwassen.leeftijd..Kinderen.met.leverlijden.
en.geelzucht.hebben.vaak.botontkalking.(osteoporose)..Dit.gaat.gepaard.met.een.
verminderde.stevigheid.van.het.bot.en.een.verhoogd.risico.op.botbreuken..De.eerste.
maanden.na.de.transplantatie.neemt.deze.botontkalking.vaak.nog.wat.toe.(onder.
andere.onder.invloed.van.de.cortisone).om.dan.vervolgens.over.te.gaan.in.een.gelei-
delijke.verbetering.van.de.botdichtheid..Een.voldoende.calciumrijke.voeding.is.dan.ook.
noodzakelijk.zowel.voor.als.na.de.transplantatie..Bij.sommige.kinderen.zal.bijkomend.
extra.vitamine.D.toegediend.worden.

d. Afstoting
Alhoewel.de.kans.op.afstoting.het.grootst.is.in.de.eerste.maanden.na.transplantatie,.
kan.ook.in.het.latere.verloop.afstoting.voorkomen..Uitlokkende.factoren.kunnen.een.
vermindering.in.de.immunosuppressieve.medicatie.zijn,.verminderde.opname.van.de.
medicatie.of.slechte.therapietrouw..Strikte.therapietrouw,.ook.lang.na.de.transplanta-
tie,.is.belangrijk.om.dit.te.voorkomen.



F  Immunosuppressie 
    na transplantatie
Onder.immunosuppressiva*.verstaat.men.de.medicatie.die.het.afweersysteem.(immu-
niteit)*.onderdrukt.om.afstoting.van.de.nieuwe.lever.te.voorkomen..Er.zijn.heel.wat.
verschillende.immunosuppressiva.op.de.markt..
Meestal.wordt.een.combinatie.van.immunosuppressiva.gegeven..Op.die.manier.wordt.
de.kans.op.afstoting.zo.laag.mogelijk.gehouden.en.probeert.men.de.dosis.van.de.
verschillende.medicijnen.zo.laag.mogelijk.te.houden.om.op.die.manier.de.bijwerkin-
gen.te.beperken..Welke.combinatie.precies.gebruikt.wordt,.zal.van.patiënt.tot.patiënt.
verschillen.
Hieronder.volgt.een.overzicht.van.de.meest.gebruikte.immunosuppressiva.en.hun.
voornaamste.bijwerkingen.
De.immunosuppressieve.behandeling.dient.levenslang.genomen.te.worden..Het.is.wel.
zo.dat.de.mate.van.immunosuppressie.jaren.na.de.transplantatie.meestal.beduidend.
lager.is.dan.in.de.eerste.weken.en.maanden.na.de.transplantatie..
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1. IL2-receptor antilichamen 
(BASILIXIMAB, SIMULECT®)
Antilichamen.zijn.eiwitten.die.aangemaakt.worden.door.het.afweersysteem.om.li-
chaamsvreemde.stoffen.aan.te.vallen..IL2-receptor.antilichamen.zijn.antilichamen.die.
specifiek.gericht.zijn.tegen.witte.bloedcellen.die.het.nieuwe.orgaan.kunnen.afstoten..
Dit.geneesmiddel.wordt.slechts.tweemaal.toegediend;.eenmaal.tijdens.de.operatie.en.
nog.een.tweede.maal.op.dag.4.na.de.operatie,.maar.het.werkt.nog.weken.na..Op.die.
manier.wordt.de.kans.op.afstoting,.die.het.grootst.is.in.de.eerste.weken.na.transplan-
tatie,.veel.kleiner.

2. Corticoïden
Corticoïden.zijn.afgeleid.van.het.natuurlijke.bijnierschorshormoon..In.hoge.dosis.on-
derdrukken.ze.het.afweersysteem*..De.meest.gebruikte.corticoïden.na.levertransplan-
tatie.zijn.prednisolone.en.methylprednisolone.(Medrol)..Men.start.met.een.hoge.dosis.
en.bouwt.die.geleidelijk.aan.af.over.het.verloop.van.weken..Na.drie.maanden.wordt.de.
behandeling.in.de.meerderheid.van.de.gevallen.gestopt..

3. Calcineurine inhibitoren
De.calcineurine.inhibitoren.maken.deel.uit.van.de.onderhoudsimmunosuppressieve.
behandeling..Meestal.bestaat.deze.uit.tacrolimus.(prograft®,.FK.506)..In.sommige.
gevallen.wordt.gekozen.voor.ciclosporine.(Neoral®)..De.werking.van.tacrolimus.is.
vergelijkbaar.met.die.van.ciclosporine,.maar.dan.wel.krachtiger..De.dosering.van.deze.
medicijnen.varieert.sterk.van.persoon.tot.persoon.en.moet.precies.worden.afgesteld..
Het.document.‘inlichtingen.en.voozorgen.bij.het.gebruik.van.Prograft’.bevindt.zich.
in.bijlage..Heel.wat.van.deze.richtlijnen.gelden.ook.voor.de.inname.van.ciclosporine.
(Neoral)..In.het.bijzonder.is.het.gebruik.van.pompelmoessap.eveneens.tegenaangewe-
zen.bij.het.gebruik.van.Neoral..De.werking.van.beide.medicijnen.kunnen.onder.in-

5150

vloed.van.andere.medicijnen.in.belangrijke.mate.verminderd.of.juist.versterkt.worden..
Het.gebruik.van.Prograft.of.Neoral.moet.dus.steeds.aan.elke.arts.of.apotheker.gemeld.
worden..Bij.twijfel.kan.op.elk.moment.contact.opgenomen.worden.met.de.dienst.
kindergastro-enterologie.in.het.UZ-Gent.

4. Celdelingsremmers
Tot.de.groep.van.de.celdelingsremmers.behoren.azathioprine.(Imuran).en.mycofeno-
laat.mofetil.(Cellcept)..Deze.worden.aan.de.onderhoudsbehandeling.toegevoegd.om.
een.extra.immunosuppressief.effect.te.bekomen.of.om.de.dosis.van.de.calcineurine.
inhibitoren.zo.laag.mogelijk.te.kunnen.houden.(calcineurine.–.of.niersparend.effect)..
De.celdelingsremmers.hebben.als.voordeel.dat.zij.geen.schadelijk.effect.hebben.op.de.
nierfunctie..Zij.kunnen.echter.wel.bloedafwijkingen.(bloedarmoede,.lage.witte.bloed-
cellen,.lage.bloedplaatjes).veroorzaken.door.beenmergonderdrukking.(in.het.been-
merg.worden.onze.bloedcellen.aangemaakt)..Ook.maagdarmklachten.(misselijkheid,.
braken,.verminderde.eetlust,.buikkrampen,.diarree).worden.vaak.gezien.

5. Sirolimus 
Sirolimus.(Rapamune).wordt.soms.aan.de.calcineurine.inhibitoren.toegevoegd.om.
een.sterker.immunosuppressief.effect.te.hebben..Sirolimus.is.eveneens.niet.schadelijk.
voor.de.nieren..Anderzijds.kan.er.bloedarmoede.en.een.verlaging.van.de.bloedplaatjes.
optreden,.evenals.een.verhoging.van.de.vetten.in.het.bloed,.maagdarmklachten,.aften.
in.de.mond,…..De.ervaring.met.sirolimus.bij.kinderen.na.levertransplantatie.is.nog.
relatief.beperkt.



G
In.de.eerste.weken.en.maanden.na.de.transplantatie.zal.de.opvolging.heel.intensief.
zijn.met.aanvankelijk.meerdere.bloedcontroles.per.week..Afhankelijk.van.de.evolutie.
worden.deze.geleidelijk.aan.afgebouwd..
Meer.dan.een.jaar.na.transplantatie,.als.het.kind.het.goed.stelt.en.stabiel.is,.zullen.deze.
controles.bij.de.kinderleverspecialist.zich.beperken.tot.3.à.4.maal.per.jaar..Bij.zo’n.con-
trole.op.het.spreekuur.worden.enkele.vragen.gesteld.om.na.te.gaan.hoe.het.met.de.
gezondheid.van.het.kind.gaat..Nadien.volgt.een.lichamelijk.onderzoek..De.dag.van.de.
controle,.mag.’s.morgens.nog.geen.Prograft.of.Neoral.ingenomen.worden..Eerst.wordt.
bloed.afgenomen.(o.a..voor.de.spiegel.van.de.immunosuppressiva.en.de.levertesten)..
Pas.nadien.mag.de.ochtenddosis.Prograft.of.Neoral.ingenomen.worden.
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Na levertransplantatie dient levenslang immunosup-
pressieve medicatie genomen te worden. De patiënt 
zal dan ook verder levenslang medisch moetenopge-
volgd en begeleid worden. Dit om eventuele  problemen 
zoals afstoting of andere complicaties van de trans-
plantatie op zich te kunnen aanpakken maar ook om 
de eventuele bijwerkingen die kunnen ontstaan door 
de inname van de immunosuppressiva vroegtijdig te 
kunnen opsporen en behandelen. 

Opvolging op lange     
 termijn



Een overzicht van de onderzoeken die gebeuren:
• Gewicht, lengte, bloeddruk
• Uitgebreide bloedafname 
• Urine-onderzoek
• Echografie van de buik: lever, milt, leverbloedvaten
• Echografie van de nieren en consultatie bij de kindernierspecialist
• Consultatie bij de kindercardioloog: echografie van het hart + elektro-

cardiogram (EKG), 24 uurs bloeddrukregistratie
• Chroom-EDTA scan (nierfunctietest)
• Consultatie bij de oogarts
• Consultatie bij de tandarts
• Consultatie bij de huidarts 
• Controle van het vaccinatieschema
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Eenmaal per jaar worden ‘posttransplant controle-onderzoeken’ gepland. 
De meeste van deze onderzoeken gebeuren tijdens een dagopname..
Op.dit.ogenblik.wordt.uitvoerig.nagekeken.of.alles.in.orde.is.met.de.donorlever.en.of.
er.geen.tekenen.van.bijwerkingen.van.de.immunosuppressiva.zijn..Hiervoor.worden.
het.hart,.de.nieren,.de.tanden,.de.huid.en.de.ogen.nagekeken..Dit.is.belangrijk.om.
lange.termijn.complicaties.vroegtijdig.op.te.sporen..Het.vaccinatieschema.zal.doorge-
nomen.worden.en.waar.nodig.aangevuld.worden.



H     Levensgewoonten
1. School en kinderkribbe
Door.het.risico.op.infecties.wordt.minstens.2.à.3.
maanden.na.de.transplantatie.gewacht.vooraleer.
terug.te.starten.met.school.of.kribbe.

2. Sport
Sport.kan.na.de.transplantatie.opnieuw.hervat.
worden..Men.moet.wel.voorzichtig.blijven..Bij.een.
vergrote.milt.bijvoorbeeld.is.er.bij.ernstige.sporton-
gevallen.een.gevaar.voor.een.miltscheur..Daarom.
wordt.aangeraden.om.intensieve.sportbelasting.pas.
in.het.tweede.jaar.na.transplantatie.te.hervatten.
en.zich.regelmatig.te.laten.onderzoeken.door.de.
dokter.

3. Waar moet ik extra op 
letten?

a. Voeding

Zoals.eerder.vermeld,.is.een.goede.voedingstoestand.
zowel.vóór.als.na.transplantatie.heel.belangrijk.
Na.levertransplantatie.wordt.tot.vijf.dagen.gewacht.om.
normale.voeding.te.starten..Tijdens.die.eerste.dagen.
wordt.intraveneuze.voeding.(TPN).toegediend.via.de.
centrale.katheter*.

57



b. Bescherming tegen infecties

Omdat.de.immunosuppressiva.het.afweersysteem.onderdrukken.om.de.lever.niet.af.te.
stoten,.kan.het.ook.niet.genoeg.reageren.op.een.infectie..Daardoor.heeft.het.kind.een.
verhoogde.kans.om.ziek.te.worden..Het wordt dan ook aangeraden om in de 
eerste maanden na transplantatie contact met personen die verkouden of 
ziek zijn of plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn (vb.drukke winkelcen-
tra,..) te vermijden.
Bij ziekte, koorts, … moet contact opgenomen worden met een arts.
Indien.het.kind.voor.de.transplantatie.nog.geen.windpokken.doormaakte.en.
hiertegen.niet.gevaccineerd.werd,.is.het.bijgevolg.niet.beschermd.tegen.dit.virus..
Kinderen.die.immunosupressiva.nemen.vertonen.echter.vaak.een.veel.ernstiger.
verloop.van.windpokkeninfectie.dan.gezonde.kinderen.met.meer.kans.op.com-
plicaties..Het is dan ook heel belangrijk dat in de eerste maanden en 
jaren na de transplantatie contact met andere kinderen die windpok-
ken doormaken zoveel mogelijk vermeden wordt..Dit.is.echter.niet.altijd.
eenvoudig,.voornamelijk.bij.kinderen.die.in.een.kribbe.of.op.school.zitten..De.
schoolarts.dient.ingeschakeld.te.worden.om.u.op.de.hoogte.te.brengen,.van.
zodra.er.kinderen.zijn.met.windpokken.op.school.of.in.de.klas..Als.uw.kind.toch.
in.aanraking.komt.met.een.kind.dat.windpokken.heeft.of.ontwikkelt.in.de.eerst-
volgende.dagen,.is.het.belangrijk.dat.u.zo.snel.mogelijk.contact.opneemt.met.de.
kindergastro-enteroloog..Bij.een.recent.(<48u).contact.kunnen.eventueel.preven-
tief.antilichamen.worden.toegediend.om.te.voorkomen.dat.uw.kind.ziek.wordt..
Indien.het.contact.langer.geleden.is.dan.48u.wordt.meestal.afgewacht..Bij.de.
eerste.symptomen.van.windpokkeninfectie.(ontstaan.van.huiduitslag.met.blaas-
jes).moet.het.kind.echter.wel.opgenomen.worden.in.het.ziekenhuis.voor.toedie-
ning.van.virusremmende.medicatie.via.infuus.

c. Andere medicatie en voedingssupplementen

Sommige.geneesmiddelen.beïnvloeden.de.werking.van.de.immunosuppressiva..Bij de 
start van een nieuwe behandeling, wordt er best overlegd.met.een.arts..

Na.de.transplantatie.kan.de.inname.van.voeding.soms.moeilijk.verlopen..Dit.kan.het.
gevolg.zijn.van.langdurige.sondevoeding.waardoor.een.afkeer.is.ontstaan.tegenover.
voedingsinname.via.de.mond..
Ook.bijwerkingen.van.de.immunosuppressiva.(bv..verminderde.eetlust,.misselijkheid).
kunnen.voedingsproblemen.in.de.hand.werken.
Kinderen.die.een.verhoogd.risico.hebben.op.verminderde.botdensiteit.krijgen.calcium.
en.vitamine.D.preparaten.
Bij.problemen.wordt.een.diëtiste.ingeschakeld.bij.de.opvolging.van.het.kind.

Wat kan u zelf als ouder doen? Enkele tips:
• Frequente maaltijden: 3 hoofdmaaltijden en 3 tussenmaaltijden
• Eiwitrijke voeding: vlees, vis, ei, melk, melkproducten
• Calorierijke voeding: bereidingsvet toevoegen aan de maaltijden 

(olie, boter, margarine etc.)
• Kristalsuiker en gesuikerde voedingsmiddelen vermijden
• Geen extra zout aan het eten toevoegen om een onevenwicht van 

de zouten in het lichaam te voorkomen
• Voldoende drinken (water, geen gesuikerde dranken): 2 à 3 liter per 

dag, tenzij uw arts heeft aangeraden dat uw kind niet te veel mag 
drinken.

• Alcohol moet vermeden worden.
• Vermijd pompelmoes en pompelmoessap. Dit verhoogt de kans 

op te hoge dosissen van de immunosuppressiva in het bloed, zelfs 
als hetzelfde aantal pillen ingenomen wordt.

• Bij innemen van corticoïden: licht verteerbaar voedsel (ter preventie 
van zuurbranden), geen zoetigheden (wegens verhoogde kans op 
suikerziekte)
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d. Vaccinatie

Het vaccinatieschema zal jaarlijks nagekeken worden en indien nodig aan-
gevuld worden..Vaccinaties.worden.niet.toegediend.gedurende.de.eerste.6.maand.
na.transplantatie.aangezien.de.hoge.dosis.medicijnen.die.het.afweersysteem.onder-
drukken.het.effect.van.de.vaccinatie.teniet.doen..Levend.verzwakte.vaccins.(mazelen,.
bof,.rode.hond,.windpokken,.rotavirus,.gele.koorts,.BCG,.tyfus,…).mogen.nooit.toege-
diend.worden.na.transplantatie..

e. Zonlicht

Ten.gevolge.van.de.immunosuppressiva.is.het.risico.op.huidkanker.hoger.bij.trans-
plantpatiënten..Het.is.daarom.uiterst belangrijk om het kind goed te bescher-
men tegen de zon. 

f. Tandhygiëne

De.immunosuppressiva.kunnen.het.risico.op.infecties.van.het.mondslijmvlies.(koorts-
blaasjes,.spruw,.…).vergroten.of.kunnen.het.mondslijmvlies.doen.verdikken.(“tand-
vleeshypertrofie”).waardoor.voedingsresten.zich.ophopen.die.een.ontsteking.van.het.
tandvlees.kunnen.veroorzaken..Ontstoken.tandvlees.gaat.snel.bloeden.bij.eten.of.tan-

• Aangepaste kledij is vereist: zonnehoedje, T-shirt…
• Probeer zonlicht te mijden tussen 11u en 15u.
• Breng om de 2 uur zonnecrème aan op blootgestelde delen.

den.poetsen.met.een.mogelijk.infectierisico.tot.gevolg..De.tanden.onvoldoende.poet-
sen.bevordert.de.afzetting.van.voedingsresten.en.verhoogt.op.die.manier.het.risico.op.
tandvleesontsteking.en.infectie..Een.goede.tandhygiëne.is.dus.uiterst.belangrijk..
Het.is.van.belang.dat.de.tandarts.op.de.hoogte.is.dat.het.kind.een.transplantatie.heeft.
ondergaan.en.immunosuppressie.krijgt..

• Minstens tweemaal per dag de tanden poetsen 
met een soepele tandenborstel.

• Eventueel een à twee keer per dag mond 
spoelen met speciale mond-spoelingen of met 
steriel water.

• Gebruik tandzijde.
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4. Reizen
Algemeen.wordt.aangeraden.om.de.eerste.zes.
maanden.na.transplantatie.niet.op.reis.te.gaan,.
omdat.het.lichaam.zich.nog.moet.aanpassen.aan.
de.nieuwe.situatie..Er.is.nog.een.aanzienlijk.risico.
op.afstoting.en.er.zijn.frequente.controles.nodig..
Nadien.kan.in.overleg.met.de.arts.eventueel.een.
reis.gepland.worden..Verre.reizen.in.het.eerste.jaar.
na.transplantatie.worden.afgeraden..Nadien.is.dit.
wel.mogelijk,.mits.de.nodige.voorzorgsmaatre-
gelen.betreffende.voeding,.hygiëne,.medicatie….
Het.is.dus.aan.te.raden.de.vakantie.goed.voor.te.
bereiden!

Tips bij reizen:
• Bij de ziekteverzekering informeren voor de nodige documenten.
• Medische verzekering afsluiten die de medische kosten en een even-

tuele repatriëring dekt.
• Afspraak maken bij de behandelende arts, geruime tijd voor vertrek.
• Vaccinaties controleren.
• Voldoende reserve aan geneesmiddelen voorzien voor de duur van 

de reis.
• Ter preventie van reizigersdiarree:

-  goede handhygiëne; 
-  kraantjeswater, rauwe groenten/vruchten, ongekookte producten 

en roomijs vermijden.
• Ter behandeling van reizigersdiarree: voldoende drinken, een arts 

raadplegen.

5. Levensverwachting
Door.de.nieuwe.chirurgische.technieken.is.de.overleving.na.transplantatie.de.laatste.
jaren.sterk.gestegen..Momenteel.bereikt.men.een.overlevingspercentage.van.ongeveer.
90%.na.tien.jaar..Na.deze.periode.van.tien.jaar.kan.men.ervan.uitgaan.dat.het.kind.
dezelfde.levensverwachting.heeft.als.zijn.of.haar.leeftijdsgenoten..

De.levenskwaliteit.na.transplantatie.is.afhankelijk.van.de.functie.van.de.nieuwe.lever.en.het.
optreden.van.complicaties,.waarvoor.soms.hospitalisatie.nodig.is..Toch.streeft.men.ernaar.
uw.kind.een.normaal.leven.te.laten.leiden,.onder.een.goede.medische.begeleiding.
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I Besluit
Een.levertransplantatie.is.een.ingrijpende.gebeurtenis.in.het.leven.van.een.kind,.maar.ook.in.
het.leven.van.de.naaste.verwanten.in.het.bijzonder.de.ouders,.broers,.zussen.en.grootou-
ders..De.nieuwe.lever.kan.levensreddend.zijn,.maar.vraagt.nadien.om.de.nodige.medische.
begeleiding..Niettegenstaande.kan.na.de.transplantatie.een.normale.levensstijl.opgenomen.
worden,.waarbij.school,.sport.en.plezier.weer.een.dagelijks.gegeven.kunnen.zijn..
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JPatiënten en ouders 
  vertellen...

Mijn transplantatieverhaal
Ik had een auto-immune hepatitis, mijn eigen immuunsysteem was zo sterk dat het mijn 
eigen lever aanviel. Hierdoor kreeg ik stilaan levercirrose. Ik was ongeveer twaalf jaar toen 
ze me vertelden dat ik vroeg of laat een levertransplantatie nodig had. Het was een zware 
klap! Zachtjes drong het door en ik barstte in tranen uit. Ook mijn ouders konden hun 
tranen niet verbergen. Ze zochten informatie op internet en lieten mij dit ook zien. Zo was 
er een verhaaltje bij dat op het niveau van kinderen was gemaakt. In het verhaal stond 
wat ik niet meer mocht eten en doen. Het maakte mij zo overstuur en weer barstte ik in 
tranen uit. Ik was opgelucht toen de dokter me vertelde dat dit alles niet waar was. 

Ik was al een paar jaar in behandeling toen de dokter me vertelde dat het stilaan tijd 
was om op de wachtlijst te komen. Ze vertelde me dat vanaf je op de wachtlijst staat, je 
ongeveer zes maanden tot een jaar moet rekenen vooraleer je een transplantatie krijgt. De 
wachtlijst werkt met een puntensysteem; hoe slechter je eraan toe bent, hoe hoger je op 
de wachtlijst komt. Ik had mijn transplantatie al na drie maanden… Ik dacht: ik heb ge-
luk dat ik zo snel aan de beurt ben, maar ongeluk dat het zo snel achteruit gaat met me. 
Ik voelde dit ook lichamelijk. Ik had vooral last van vermoeidheid. Ik was 16 jaar en ging 
slapen om 8u30, omdat ik me gewoon niet wakker kon houden. Maar ik had ook steeds 
een geel en grauw kleur op mijn gezicht.

s’Avonds rond 22u hoorde ik vanuit mijn bed dat mijn vader telefoon kreeg. “Lynn, ze 
hebben gebeld vanuit Gent. We moeten direct vertrekken. Ze hebben een lever voor jou.” 
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Toen ik dacht dat het alleen maar beter kon gaan, kreeg ik ineens afstoting, gelukkig 
hebben de dokters dit snel kunnen verhelpen met een hoge dosis medicatie. Ik kreeg les en 
kinesitherapie, om terug te leren stappen. 
Toen de dag aankwam dat ik naar huis mocht, was ik blij. Ik dacht “Nog een weekje en ik 
ben weer de oude!” Hier had ik me toch goed aan mispakt. Ik moest veel rusten, dus lag 
ik steeds languit in de zetel, maar alleen kon ik er niet uit. Mijn buikspieren waren doorge-
sneden, dus ik kon niet zelf rechtkomen. Ik kreeg ook thuis kinesitherapie om mijn spieren 
te versterken en rechtop te lopen. Ik moest nog twee keer in de week naar het ziekenhuis 
op controle, later werd dit afgebouwd.

Een paar maanden later ontdekte de dokter dat mijn poortader vernauwd was door het 
littekenweefsel. Ze legde uit dat de aanhechting van de aders heel moeilijk is. Als ze de 
aders te dichtnaaien, kunnen ze dichtslippen. Als ze de aders niet genoeg dichtnaaien, 
kunnen er lekkages optreden. Gelukkig hebben ze dit eenvoudig kunnen oplossen, door 
middel van een ballonnetje op te blazen. Nog een paar maanden later kreeg ik ineens heel 
veel jeuk en zag ik enorm geel, ik had een vernauwing van de galwegen.

Nu zijn we bijna twee jaar later en voel ik me echt veel beter. Ik ga om de twee maanden 
op controle. Het uiteindelijke doel is 1 of 2 keer per jaar op controle gaan. Ik heb nog wel 
een beetje last van te lage bloedplaatjes. Door de inspanning van mijn studies ben ik wel 
nog sneller vermoeid, maar voor de rest merk ik niets meer. 

Lynn, 18 jaar

Ik was nog niet goed wakker en antwoordde half slapend “Meen je dat nu? Dat is echt 
geen leuke grap!” Maar het was dus echt zo! Half slapend kwam ik naar beneden, nog 
steeds niet beseffend wat er ging gebeuren. Ik zat in de auto toen het stilletjes tot me 
doordrong. Ik besefte wat er ging gebeuren en barstte in tranen uit. De hele rit heb ik 
geweend en geweend, er was geen ophouden aan. 

Ze hadden ons verteld dat het niet zeker was dat deze lever geschikt was voor mij. Dit 
zouden we pas weten de volgende morgen rond 8u. Het was een slapeloze nacht voor 
mijn ouders, maar ik was zo moe dat ik gewoon doorgeslapen heb. 
De volgende morgen was het zover. We kregen bericht dat de lever geschikt was voor mij 
en dat ze klaar waren voor de operatie. De operatie duurde van 8u30 tot 19u. Voor mijn 
ouders was het zenuwslopend, maar ik merkte er niets van vanwege de narcose. Tijdens 
de operatie kregen mijn ouders telefoon om hen gerust te stellen. En als de operatie ge-
daan was, kregen ze bericht dat alles goed verlopen was.

Ik ontwaakte op intensieve zorgen. Veel weet ik hier niet meer van. Het enige wat ik nog 
weet is dat enkel mijn ouders me mochten bezoeken met mondmasker, handschoenen, 
schort en haarnetje. Dit werd gedaan om besmetting te voorkomen. Ikzelf kon niet be-
wegen en sliep heel veel. Praten deed ik door letter per letter op een verpleger zijn had te 
schrijven met mijn vinger. Eten en drinken kreeg ik via een infuus, plassen deed ik via een 
plassonde. Alles wat binnen de kamer kwam moest ontsmet worden. Door de hoge dosis-
sen medicatie was ik enorm opgezwollen. Ik kon mijn handen zelfs niet plooien omdat 
mijn vingers zo gezwollen waren. De enige pijn die ik voelde was mijn rug van altijd op 
dezelfde plaats te liggen. 

Vijf dagen na de intensieve zorgen ging ik naar een andere afdeling, midcare (PIMCU). 
Hier werd me stilaan geleerd weer zelfstandig te plassen. Ik kreeg al een beetje minder 
pijnstillers. Hier mochten de familieleden op bezoek komen. Nog een paar dagen later 
mocht ik naar een gewone kamer. Ik mocht echter mijn kamer niet uit gedurende mijn ver-
blijf in het ziekenhuis, enkel voor noodzakelijke onderzoeken mocht ik eens uit mijn kamer 
(met mondmasker). Ook het bezoek mocht niet zomaar binnen. Ze moesten steeds een 
schort, handschoenen en mondmasker dragen. Maar nu mochten ook vrienden op bezoek 
komen. 
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Van ouder tot ouder…
Lieve, lieve mensen, ouders, kinderen, 
  
Onze Thomas kreeg in 1994 - 14 maand - een levertransplantatie. 
Hij werd geboren met galwegenatresie. Hij is nu 16 jaar en een lieve mooie grote “gezonde” 
jongeman! 
Hoewel de eerste jaren beangstigend, emotioneel en zeer stresserend waren, kijken we 
nu terug op een hele rijke levenservaring. 
  
Maar hoe geraak je door zo’n periode?
Hier enkele tips:
•   In de eerste plaats en het allerbelangrijkste is praten, praten, praten!!!
 Praat zoveel mogelijk met iedereen waar je je goed bij voelt... maar praat vooral ook 

met je kind, stel hem gerust, vertel verhalen... zoals onze zoon nu nog zegt: “Ik hield 
van je stem, ik werd daar rustig van!”

•   Hoe triest en luguber ook, maak foto’s, heel veel foto’s van je zieke kind, van de art-
sen, de verpleegsters... Later zal je kind je overstelpen met vragen!

•   Daar ik van nature niet zo’n babbelaar ben, heb ik van in het begin een dagboek bij-
gehouden over m’n gevoelens, wat er allemaal rond ons gebeurde, en Thomas heeft 
het ook gelezen... ten gepaste tijde natuurlijk.

•   Probeer zo normaal mogelijk om te gaan met je kind, ze hebben je enorm nodig op dit 
moment, maar overstelp ze niet met cadeautjes, ze worden dit heel rap gewoon...

• Ga na de transplantatie zo normaal mogelijk om met de littekens, wij hebben ze 
nooit verborgen gehouden voor de buitenwereld, wat nu heel wat minder proble-
men geeft bij het zwemmen, turnen. 
 

Het is een zeer beangstigende periode, zowel fysisch als psychisch heel zwaar!!!!
Maar straks, als alles voorbij is, kom je er zoveel sterker uit!!! 

  
Met heel veel moedige groetjes, 
Thomas en z’n ouders
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1. Wat je moet weten bij gebruik van Prograft®:

Waarvoor wordt dit product gebruikt?
•. De.bedoeling.is.de.kans.op.het.afstoten.van.de.getransplanteerde.lever.te.

verkleinen..Het.immuunstelsel.zorgt.er.normaal.gezien.voor.dat.er.stoffen.aan-
gemaakt.worden.in.je.lichaam.zodat.het.zich.kan.verdedigen.tegen.ziektekie-
men.zoals.virussen.en.bacteriën..Een.lever.kan.worden.afgestoten.doordat.het.
lichaam.zo’n.stoffen.aanmaakt.tegen.de.vreemde.lever..Die.lever.hoort.normaal.
gezien.niet.thuis.in.je.lichaam,.net.als.een.virus..De.lever.is.immers.afkomstig.
van.iemand.anders..

•. Doordat.Prograft.ervoor.zorgt.dat.er.minder.van.zulke.stoffen.worden.aangemaakt,.
helpt.het.zo.het.lichaam.om.de.lever.niet.af.te.stoten.maar.te.aanvaarden.

Hoe wordt het het best ingenomen?
•. Prograft.neem.je.best.in.op.een.lege maag..Dit.wil.zeggen.1.uur.voor.of.2.uur.na.

de.maaltijd..Dit.wordt.afgesproken.met.je.arts...
Soms.is.het.moeilijk.om.Prograft.nuchter.in.te.nemen..Zorg.ervoor.dat.de.tijd.
tussen.de.Prograft.‘s.ochtends.en.het.ontbijt,.en.deze.’s.avonds.en.het.avondeten.
ongeveer.hetzelfde.is..Eet.steeds.maaltijden.die.ongeveer.even.zwaar.zijn,.want.een.
vettere.voeding.zorgt.ervoor.dat.er.minder.Prograft.in.je.bloed.zit.

•. Neem.Prograft.altijd.op.hetzelfde moment in..
Bij.twee.innames.per.dag:.hou.altijd.precies.12.uur.tussen.de.beide.momenten,.vb..
om.acht.uur.’s.ochtends.en.om.acht.uur.’s.avonds...
Bij.drie.innames.per.dag.wordt.dat.dan.precies.om.de.8.uur.

•. Slik.de.pil in één geheel.in:.niet.breken,.kauwen.of.pletten.
•. Niet.innemen.met.pompelmoessap.of.tot.twee.uur.voor.of.na.een.medicijn.tegen.

maagzuur.
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•. Misselijkheid, braken of verminderde eetlust..Dit.kan.verholpen.worden.
door.frequent.kleine.hoeveelheden.te.eten,.frequent.de.tanden.te.poetsen.of.de.
mond.te.spoelen,.een.hard.suikervrij.snoepje.of.een.suikervrije.kauwgum.te.eten.

•. Diarree..Kan.verholpen.worden.door.melk,.yoghurt.of.karnemelk.te.drinken.
•. Constipatie..Kan.verholpen.worden.door.meer.te.bewegen,.meer.groenten,.vezels.en.

fruit.te.eten.en.voldoende.water.te.drinken..Indien.dit.niet.helpt:.meld.dit.aan.je.arts.
•. Suikerziekte..Als.je.merkt.dat.je.meer.plast,.meer.dorst.of.honger.hebt:.meld.dit.

aan.je.arts.
•. Spier- of rugpijn..Bij.pijn.kan.je.een.milde.pijnstiller.gebruiken,.bijvoorbeeld.para-

cetamol.(Panadol®,.Algostase®,.Dafalgan®,…).
•. Zonnebrand..Vermijd.blootstelling.aan.zonlicht.of.zonnebank..Gebruik.een.goede.

zonnecrème.
•. Verslechtering.van.de.nierfunctie.

Wanneer contacteer ik best zo snel mogelijk mijn arts?
•. Bij.hevige.diarree.
•. Bij.tekenen.van.een.mogelijks.levensbedreigende.reactie..Deze.kunnen.zijn:.

piepende.ademhaling,.drukkend.gevoel.ter.hoogte.van.de.borststreek,.koorts,.jeuk,.
belangrijke.hoest,.blauw.worden.van.de.huid,.stuipen,.of.zwelling.van.aangezicht,.
lippen,.tong.of.keel.

•. Bij.tekenen.van.infectie:.koorts,.rillen,.heel.pijnlijke.keel,.oor.of.sinus,.hoest,.op-
hoesten.van.meer.slijm.of.verkleuring.van.het.slijm,.pijn.bij.het.plassen,.pijn.in.de.
mond,.wondjes.die.niet.genezen,.pijn.of.jeuk.ter.hoogte.van.de.aars.

•. Wanneer.je.ongewoon.snel.blauwe plekken.krijgt.of.snel/lang.bloedt.
•. Elke.huiduitslag.
•. Wanneer.je.geen.verbetering.merkt.wat.betreft.je.algemeen.goed.voelen,.of.je.voelt.

je.slechter.sinds.het.opstarten.van.de.Prograft.

Wat te doen bij een vergeten pil?
•. Neem.de.pil.zo.snel.mogelijk.in.
•. Als.het.bijna.tijd.is.voor.de.volgende.pil,.sla.de.vergeten.pil.over.en.doe.verder.in.

het.gewone.schema.

Mijn gezondheid: waar moet ik extra op letten bij het ge-
bruik van Prograft?
•. Omdat.Prograft.het.immuunstelsel.wat.stillegt.om.de.lever.niet.af.te.stoten,.kan.het.

ook.niet.zoals.het.hoort.reageren.op.een.infectie..Daardoor.heb.je.een.verhoogde.
kans.om.ziek.te.worden..Vermijd.daarom.plaatsen.met.heel.veel.volk,.en.mensen.
met.een.verkoudheid,.griep.of.andere.infectie.

•. Sommige.medicijnen of voedingssupplementen.zorgen.ervoor.dat.Prograft.
te.weinig.of.te.veel.zal.werken,.ook.al.neem.je.hetzelfde.aantal.pillen.Prograft.in..
Neem.dus.bij.de.start.van.de.behandeling.alle.medicijnen.en.voedingssupplemen-
ten.door.met.je.arts,.om.te.kijken.of.er.zo’n.medicijn.bijzit.

•. Ook.als.je.een.nieuw.medicijn.moet.nemen:.overleg.eerst.met.je.arts..
•. Middelen.tegen.maagzuur.(Gaviscon®,.Maalox®,.Rennie®…).mogen.niet.inge-

nomen.worden.2.uur.voor/na.het.innemen.van.Prograft.
•. Heb.je.een.vaccin.nodig,.overleg.eveneens.met.je.arts.
•. Vertel.steeds.aan.je.tandarts, chirurg of andere gezondheidsmedewerker.

dat.je.Prograft.inneemt.

Mijn voeding: waar moet ik extra op letten bij het gebruik 
van Prograft?
•. Drink.voldoende:.2.à.3.liter.per.dag,.tenzij.je.arts.je.heeft.aangeraden.dat.je.niet.te.

veel.vocht.mag.innemen.
•. Vermijd.alcohol.
•. Vermijd.pompelmoes en pompelmoessap..Dit.verhoogt.de.kans.op.te.hoge.

dosissen.in.het.bloed,.zelfs.als.je.hetzelfde.aantal.pillen.inneemt.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?
Volgende.bijwerkingen.zijn.het.meest.frequent:
•. Risico.op.infectie:.vermijd.plaatsen.met.veel.volk,.mensen.met.verkoudheid,.griep.

of.een.andere.infectie.
•. Hoge.bloeddruk.
•. Hoofdpijn.
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Aangeboren of congenitaal
Een.aangeboren.ziekte.is.een.ziekte.die.vastgesteld.wordt.bij.de.geboorte.of.waarvan.
men.vermoedt.dat.die.al.aanwezig.was.voor.de.geboorte.

Donor
Een.donor.is.iemand.die.een.orgaan..afstaat.aan.iemand.anders.

Acceptor
Een.acceptor.is.de.persoon.die.een.orgaan.ontvangt

Leverenzymen:
Dit.zijn.eiwitten.die.gemaakt.worden.in.de.lever.of.galwegen..Deze.eiwitten.kunnen.
gemeten.worden.in.het.bloed..
-..γGT: gammaglutamyltransferase:.een.eiwit.dat.vrijgesteld.wordt.door.de.cellen.

van.de.kleine.galwegen
-..ALT: alanine aminotransferase:.een.eiwit.dat.vrijgesteld.wordt.door.de.levercel-

len.zelf
-..AST: aspartaat aminotransferase:.een.eiwit.dat.vrijgesteld.wordt.door.de.lever-

cellen.zelf

Bilirubine
Bilirubine.is.een.gele.stof.die.vrijkomt.bij.de.afbraak.van.rode.bloedcellen..De.lever.ver-
werkt.deze.gele.stof..Als.de.lever.ziek.is,.kan.er.zich.te.veel.bilirubine.in.het.bloed.op-
stapelen,.waardoor.optreedt..Dit.is.een.toestand.waarbij.de.huid.en.ogen.geel.worden.

Albumine
Een.belangrijk.eiwit.in.het.bloed.dat.gemaakt.wordt.in.de.lever..Het.speelt.een.rol.in.de.
vochtverdeling.in.ons.lichaam.

Portale hypertensie
Hypertensie.betekent.“te.hoge.bloeddruk”..Met.portale.hypertensie.bedoelt.men.een.te.

•. Nooit.een.dubbele.dosis.of.extra.dosis.innemen.
•. Wijzig.zelf.nooit.de.aanbevolen.dosis,.of.stop.niet.op.eigen.initiatief.
•. Bij.twijfels.contacteer.je.arts.

2. Voor meer informatie ….

Websites:
www.uzgent.be 
http://www.uzgenttransplant.be 
http://www.leverziekten.be
http://www.eurotransplant.nl
http://www.transplantation.com
Belgian.Association.for.the.Study.of.the.Liver:.http://www.basl.be
www.icu.be

Boek: 
101 vragen over leverziekten en -transplantatie.
Auteurs:.Frederik.Nevens,.Herold.Metselaar.e.a..
(Uitgeverij.Lannoo.nv,.Tielt,.2006.)

3. Verklarende woordenlijst

Acute ziekte
Een.acute.ziekte.is.een.ziekte.met.een.heel.plots.begin.

Chronische ziekte
Een.chronische.ziekte.is.een.ziekte.die.langdurig.blijft.bestaan.
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hoge.bloeddruk.in.de.grote.poortader.(Vena.Porta),.de.grote.ader.die.het.bloed.vanuit.
de.darmen.en.milt.naar.de.lever.voert..Een.ziekte.van.de.lever.kan.ervoor.zorgen.dat.de.
lever.stugger.wordt,.waardoor.het.bloed.een.grotere.weerstand.ondervindt.om.door-
heen.de.lever.te.kunnen.stromen..Hierdoor.stijgt.de.bloeddruk.in.de.grote.poortader..

Ascites
Ascites.is.een.abnormale.vochtopstapeling.in.de.buik.

Varices
Uitgezette.bloedvaten.(‘spataders’).die.soms.aanleiding.kunnen.geven.tot.bloeding.

Galstuwing of cholestase
De.gal.vloeit.vanuit.de.lever.naar.de.darmen..Als.deze.galafvloed.in.het.gedrang.komt,.
kan.de.gal.zich.opstapelen.in.de.lever.en.het.bloed..Dit.noemt.men.galstuwing.of.
cholestase.

Auto-immuun
Het.afweerstelsel.valt.hierbij.het.eigen.lichaam.aan.

Immunosuppressiva
Dit.zijn.geneesmiddelen.die.het.afweersysteem.onderdrukken..

Leverbiopsie
Dit.is.een.onderzoek.waarbij.een.klein.staaltje..leverweefsel.afgenomen.wordt.om.dit.
te.laten.onderzoeken..Hiervoor.wordt.de.huid.verdoofd.en.met.een.naald.doorheen.de.
huid.in.de.lever.geprikt..Een.klein.stukje.leverweefsel.wordt.hierbij.‘aangezogen’.voor.
verder.onderzoek..

Katheter
Een.katheter.is.een.buisje.dat.kan.ingebracht.worden.in.het.lichaam,.bv..in.de.blaas.
om.de.urine.te.laten.afvloeien.of.in.de.bloedbaan.om.vloeistoffen.of.medicatie.toe.te.
dienen.
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4. Contactgegevens

•. Onthaal UZ Gent: 09/332.21.11

•. Assistent kindergeneeskunde: 09/332.35.15.of.09/332.65.94.

•. Afdeling Intensieve Zorgen Pediatrie: 09/332.35.16..

•. Afdeling Specialistische Pediatrische Afdelingen (SPA): 09/332.35.40.

•. Dienst kindergastro-enterologie:
-.. Op.werkdagen.8u.-16u30:.kindergastro-enteroloog.te.bereiken.via.secretariaat.

kindergastro-enterologie:.09/332.39.66
-.. Bij.problemen.’s.avonds,.’s.nachts,.in.het.weekend.en.op.feestdagen:.kinder-

gastroenteroloog.te.bereiken.via.dienstdoende.assistent.kindergeneeskunde.op.
09/332.35.15.of.09/332.65.94.

•. Psychologe:
. Mevr..Eline.Van.Hoecke:.09/332.24.09.-.1K5
. eline.vanhoecke@uzgent.be

•. Sociale dienst: 
. Annelies.Henderick:.09/332.28.38.-.1K5
. annelies.henderick@uzgent.be

•. Diëtisten:
. Mevr..S..Vereecken:.09/332.39.66.(secr)-.1K5
. sabina.vereecken@uzgent.be
. Mevr..M..Van.Driessche:.09/332.64.69
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