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Inleiding
Sinds men in Toronto in 1983 voor het eerst een succesvolle longtransplantatie uitvoerde, is deze techniek stilaan beter op punt gesteld en is
men er in heel wat centra over de hele wereld in geslaagd een succesvol
transplantatieprogramma te beginnen.
De bedoeling van deze brochure bestaat er in u en uw familie objectieve
informatie te verschaffen over het verloop van een longtransplantatie.
Het feit dat uw arts een gesprek begon over de mogelijkheid van een
longtransplantatie zal bij u ongetwijfeld heel wat emoties en vragen
hebben opgeroepen. Het bevestigt dat u aan een ernstige longziekte
lijdt die uw levenskwaliteit serieus beïnvloedt.
Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, aarzel dan
niet contact op te nemen met de mensen die zich in ons ziekenhuis met
longtransplantatie bezig houden. Wij zullen trachten uw vragen zo eerlijk
en openhartig mogelijk te beantwoorden.

Wie komt in aanmerking voor longtransplantatie
Mensen die verwezen worden voor longtransplantatie lijden meestal aan
één van de volgende aandoeningen:
• COPD
Een longziekte dewelke veroorzaakt wordt door roken en gekenmerkt
wordt door een vernauwing van de luchtwegen
• Longemfyseem (is een vorm van COPD)
Vernietiging van de longblaasjes, meestal door roken van sigaretten of
door een aangeboren tekort aan een bepaalde verdedigingsstof van
de long.
• Longfibrose
Een onherstelbare vorm van abnormale littekenvorming in de long.
• Mucoviscidose
Een erfelijke ziekte die leidt tot onherstelbare beschadiging van luchtwegen en longen door een grotere vatbaarheid voor ernstige, steeds
terugkerende infecties.
• Primaire pulmonale hypertensie
Een abnormaal hoge druk in de bloedvaten van de longen die de inspanningscapaciteit beperkt en het hart beschadigt.
De aandoening waaraan u lijdt moet onomkeerbaar zijn en alle andere
mogelijke behandelingsvormen moeten zonder resultaat uitgeprobeerd
zijn.
Omdat een longtransplantatie een zeer zware ingreep is en omdat er een
enorm tekort is aan beschikbare longen worden leeftijdsgrenzen vastgelegd waarboven een patiënt niet meer voor transplantatie in aanmerking
komt. De leeftijd van een patiënt is echter niet het belangrijkste argument
om een kandidaat voor transplantatie in overweging te nemen. Heel wat
andere gegevens moeten worden nagekeken en pas nadat gebleken is dat
er geen tegenaanwijzingen bestaan, wordt door het hele team beslist om
een kandidaat al dan niet te aanvaarden. Het is erg belangrijk dat u zich
goed realiseert dat tot op het moment waarop u de finale beslissing wordt
meegedeeld, voor elke uitspraak en bevinding geldt “op voorwaarde dat
u voor het transplantatieprogramma aanvaard wordt.”

Het doormaken van alle voorbereidende onderzoeken, het wachten terwijl
u op de wachtlijst staat, de ingreep zelf en de hele herstelperiode na de
transplantatie vereisen van de patiënt een groot doorzettingsvermogen
en emotionele stabiliteit. Uiteraard is die eerste, erg moeilijke periode
niet de reden waarom u wilt getransplanteerd worden. Wanneer alles
naar wens verloopt, is het de bedoeling dat u nadien heel wat mooie jaren tegemoet gaat met een quasi normale levenskwaliteit, tenminste op
voorwaarde dat u bereid bent, zonder compromissen, het engagement
aan te gaan levenslang correct uw medicatie in te nemen en het strikte
opvolgings- en behandelingsschema te volgen.

De voorbereidingsfase
Wanneer u verwezen wordt om de mogelijkheid van transplantatie te
bekijken zal u in eerste instantie voor een kennismakend gesprek gezien
worden door Dr. A. Janssens of Dr. Dieriks op de transplantatieraadpleging
(Raadpleging longziekten, 2e verdieping). Het kan ook zijn dat de arts die
u verwijst op voorhand al uw dossier doorstuurde en dat onmiddellijk
wordt overgegaan tot het uitvoeren van alle noodzakelijke onderzoeken
op de afdeling longziekten (B2).
In de mate van het mogelijke worden alle nodige onderzoeken gepland
zodat u na een vijftal dagen weer naar huis kunt. Meestal gaat er dan nog
wat tijd over voor alle resultaten bekend zijn en nadien wordt door het
hele team gezamelijk beslist of u, rekening houdend met alle bevindingen,
een geschikte kandidaat bent.
Vooraleer de patiënt op de transplantatielijst aanvaard wordt, vragen
wij een extra engagement van de patiënt, met name dat hij/zij in ons
longrevalidatieprogramma participeert. Dit heeft verschillende redenen,
namelijk een betere post-operatieve uitkomst (snellere recuperatie, minder
complicaties), correctie van eventueel overgewicht, minder uitgesproken
osteoporose, en dergelijke meer.

De wachtlijst
Wanneer alle voorbereidingen achter de rug zijn wordt u op de actieve
wachtlijst geplaatst. Vanaf dat ogenblik kan u elk moment van dag of
nacht opgeroepen worden voor de ingreep, wanneer er ergens voor u
gepaste longen worden aangeboden. Ons ziekenhuis is net zoals andere
centra in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en
Kroatië aangesloten bij EUROTRANSPLANT, de organisatie die het transplantgebeuren coördineert. Opdat u steeds bereikbaar zou zijn moet u
beschikken over een GSM-toestel waarmee we u overal kunnen oproepen.
Bij een oproep wordt u binnen 1 tot anderhalf uur in het ziekenhuis verwacht. Telefonisch wordt eerst nog even nagegaan of er geen bezwaren
zijn (bv. u hebt plots griep gekregen). Vanaf het ogenblik van de oproep
blijft u absoluut nuchter!
Op voorhand maakt u best afspraken over wie u vervoert (taxi, ambulance, familielid...), wie bv. zorgt voor opvang van kinderen of huisdieren.
Persoonlijke zaken zoals kleding en toiletgerief hebt u niet nodig. Breng
enkel uw identiteitskaart, ziekenboekje en ziekenhuisbadge (patiëntenkaartje) mee.
Overdag komt u gewoon binnen via de hoofdingang. Na sluitingstijd kan
u steeds binnen via spoedgevallen. U wordt verwacht op de afdeling D3
waar de nodige voorbereidingen zullen worden getroffen. Inschrijven kan
later door een familielid gebeuren.
In de voorbereidingsfase kiest u 2 mensen (familieleden of partner of
vriend...) die uw vaste bezoeker(s) zullen zijn in de eerste week na de
transplantatie. Het bezoek wordt dan beperkt tot deze personen omdat
het risico op infectie dan het grootst is en u best zo goed mogelijk van uw
omgeving wordt afgeschermd. Anderzijds is bezoek uiteraard noodzakelijk
om u te ondersteunen en aan te moedigen in de herstelperiode.

Wat voorafgaat aan de operatie
Op D3 wordt u opgewacht door de longarts van wacht of iemand van het
transplantatieteam.
U wordt nog even kort ondervraagd en onderzocht.
Enkele onderzoeken worden opnieuw uitgevoerd:
• Bloedafname
• ECG
• Stalen om virussen en bacteriën op te sporen:
bloed
urine
wissers van neus, mond, oksels, liezen, schaamstreek
slijm (sputum)
• Parameters
In voorbereiding op de ingreep worden behaarde lichaamsdelen geschoren (uiteraard uw hoofd niet). U krijgt een ontsmettend bad.
Nadien wordt een infuus geprikt in uw arm.
Enkele medicamenten worden u al voor de ingreep toegediend:
• Ontsmetting van de mond
• Darmontsmettende pasta die u moet doorslikken
• Ontsmettende pasta op de binnenzijde van de wangen
• Een eerste toediening van Cellcept of Imuran ( = een geneesmiddel om
uw immuunsysteem te onderdrukken)
Nadien wordt u naar de operatiezaal gebracht en maakt u kennis met de
anesthesist die u later in slaap zal brengen. Pas wanneer door het transplantatieteam op verplaatsing, de longen worden goedbevonden zal u in
slaap worden gebracht. Uitzonderlijk blijken de aangeboden longen niet
geschikt te zijn en kan de operatie niet doorgaan. Dit is voor de patiënt
dan uiteraard een zeer pijnlijk en emotioneel moment dat echter niet
voorkomen kan worden omdat er te veel kostbare tijd zou verloren gaan
wanneer we u pas zouden oproepen als de longen geschikt blijken.

De operatie
Als alles naar wens verloopt wordt u dus in slaap gebracht wanneer de
longen van de donor in orde blijken te zijn. Op voorhand was u al uitgelegd of u een enkelzijdige dan wel een dubbelzijdige longtransplantatie
nodig hebt. (uitzonderlijk hart en beide longen)
De voorbereidende ingreep kan dan beginnen. Uw eigen, zieke long(en)
wordt(en) pas verwijderd wanneer de nieuwe longen in het operatiekwartier gearriveerd zijn.
• De enkelzijdige longtransplantatie:
Slechts 1 helft van de borstkas moet worden opengemaakt. Gewoonlijk wordt ervoor gekozen de beste long te behouden en de andere te
transplanteren. 3 verbindingen moeten worden gemaakt, namelijk de
luchtpijp, de longslagader en de longaders. In een aantal gevallen heeft
de patiënt te weinig reserve door de zeer slechte kwaliteit van zijn longen
en moet er gebruik gemaakt worden van de hart-longmachine om de
ingreep veilig te kunnen uitvoeren.
• De dubbelzijdige longtransplantatie:
Bij deze operatie wordt de borstkas volledig geopend en gaat men eerst
de slechtste long transplanteren. Ook hier is het vaak nodig de hartlongmachine ter hulp te roepen. Na inplanten van de eerste long wordt
nadien op dezelfde manier de tweede long getransplanteerd.

Intensieve zorgen
Na de operatie wordt u naar intensieve zorgen gebracht (INZO I,
3e verdieping), waar u continu opgevolgd en begeleid wordt door
verpleegkundigen en artsen.
Afhankelijk van de ingreep zal u al dan niet nog een tijdje in slaap gehouden worden en beademd worden met een toestel via een buisje dat in

de luchtpijp zit. Wanneer u wakker wordt, krijgt u een slangetje in de rug
(epidurale katheter) dat ervoor zorgt dat u geen pijn lijdt.
Uitzuigen van overmatig slijm uit de mond en luchtwegen is noodzakelijk
en kan als onaangenaam ervaren worden. In de beginfase hebt u een slangetje in de blaas om te volgen hoeveel u plast, u zal verschillende slangetjes
in bloedvaten hebben zitten en er zullen enkele (2 per long) buisjes in de
borstkas zitten om vocht en lucht af te zuigen. Zo snel als verantwoord
is zullen al deze hinderende dingen verwijderd worden. Medicatie en
voeding worden via infusen of een maagslangetje toegediend.
De bezoekuren op intensieve zorgen zijn beperkt tot 2 maal een half uur
per dag, namelijk van 14.00 u -14.30 u en van 19.00 -19.30 u. Dit is noodzakelijk om de patiënt de nodige rust te gunnen en de behandeling zo
continu mogelijk te kunnen verderzetten. Uiteraard kan uw familie dag
en nacht telefonisch informeren naar uw toestand (bij voorkeur via één
centrale persoon) en brengen wij de familie op de hoogte bij belangrijke
veranderingen.
Om infectie te voorkomen ligt u in een isolatiekamer en moet iedereen die
u bezoekt (ook artsen en verpleegkundigen!) zich op een speciale manier
omkleden (handen wassen, masker...). Personen die verkouden zijn worden
uiteraard niet toegelaten.

Verblijf op de transplantatie afdeling (D3)
Wanneer de longen goed functioneren en er zich geen belangrijke problemen voordoen kan u naar afdeling D3 waar u opnieuw in een isolatiekamer verzorgd wordt. De bezoekuren zijn hier langer maar initieel blijft
het bezoek beperkt tot 2 personen. 16.00 u – 17.30 u en 18.30 u tot 20.00
uur. 1 week na de transplantatie kan een controlebronchoscopie worden
verricht. De isolatiemaatregelen worden minder streng als er zich geen
belangrijke afstoting voordoet.

Bloeddruk, pols en zuurstofsaturatie worden regelmatig gemeten. Initieel
wordt er 2 x/dag bloed geprikt. Na ontslag op INZO krijgt u nog dagelijks
een foto van de longen.
Bloemen en fruit worden op de kamer niet toegelaten.
Meegebracht linnen wordt bij voorkeur afgekookt en gestreken. Niet strijkbare zaken kunnen eventueel in het ziekenhuis gesteriliseerd worden.
De kinesist komt meerdere keren per dag langs om met u ademhalingsoefeningen te doen en aanwezig slijm weg te halen. Geleidelijk aan wordt
u aangespoord meer en meer actief te zijn en de spieren te versterken. In
het begin beschikt u over een fiets op uw kamer, later kan u zelf naar de
revalidatie gaan.
Naarmate u zich beter gaat voelen wordt u uitgebreid ingelicht over de
medicatie die u moet innemen en over alles waar u thuis op zult moeten
letten.
Er wordt u geleerd correct een dagboekje in te vullen en u kunt beschikken
over een klein toestelletje waarmee u zelf uw longfunctie 2 x/dag moet
opvolgen (ook thuis).

Richtlijnen bij ontslag na longtransplantatie
Wat voor de buitenstaander de moeilijkste periode lijkt, is voorbij. De
overgang van het beschermende ziekenhuismilieu naar de thuissituatie valt echter niet te onderschatten voor de patiënt die nog boordevol
vragen, twijfels en angsten zit. Na ontslag wordt hij of zij verondersteld
stilaan weer een meer actief leven te hervatten en initieel zeer frequent
een bezoek aan het ziekenhuis te brengen: op raadpleging bij de behandelende arts, controles van de tacrolimus en mycofenolaatspiegel in het
bloed, opvolgingsonderzoeken en de zeer belangrijke bronchoscopies
met afname van longbiopten.

Om dit allemaal correct te doen is het erg nuttig een nauwkeurig dagboek
bij te houden waarin de ingenomen medicatie (zeer stipt), het gewicht (‘s
morgens nuchter), de longfunctie en de lichaamstemperatuur worden genoteerd (op vaste tijdstippen en bij gevoel van koorts ook tussendoor).
Deze controles hebben als doel:
• vroegtijdig een infectie of afstoting te signaleren
• uw lichamelijke conditie in de gaten te houden
• eventuele bijwerkingen van medicijnen signaleren
U moet tussendoor altijd contact opnemen als:
• Uw gewicht in de loop van 2 dagen met meer dan 2 kilo stijgt.
• Uw temperatuur hoger is dan 37.5 graden en na 2 uur opnieuw genomen
dit nog steeds zo is.
• Uw longfunctie met meer dan 20% zakt of u duidelijk kortademig wordt.
• U een infectie of andere lichamelijke klachten heeft (bv. braken, diarree).
• U opgenomen wordt in een ander ziekenhuis.
De aanpassing van de medicatie evenals de volgende afspraken en geplande onderzoeken worden steeds correct doorgegeven.

Waar dient de getransplanteerde patiënt rekening mee te houden?
1. Infecties
De medicatie, die gebruikt wordt om het eigen afweermechanisme van
het lichaam te onderdrukken om zo de afstoting van de getransplanteerde
long(en) te voorkomen (Neoral,Prograft,Cellcept Imuran, Medrol), heeft als
algemeen nadeel dat ze de gevoeligheid voor infectie verhoogt. Bovendien
kunnen infecties minder opvallend zijn in het begin (minder koorts b.v.)
en toch uiteindelijk zeer ernstig zijn.

Daarom is het uitermate belangrijk om:
• Vroegtijdig infecties of afstoting te voorkomen, te herkennen en te
signaleren.
• Lichamelijke conditie op peil te houden.
• Bijwerkingen van medicatie te signaleren.
Infectie voorkomen
• Lichaamshygiëne
Een goede lichaamshygiëne is van groot belang ter voorkoming van
infecties. Wij adviseren U om U dagelijks te wassen (douche heeft de
voorkeur) en schone kleren aan te trekken. Gebruik vloeibare zeep in
plaats van een stuk zeep. Gebruik dagelijks een schone handdoek en
washand. Geef extra aandacht aan de oksels, huidplooien en voeten.
Was uw haren ongeveer 2 keer per week en gebruik een goede haarconditioner .Wees voorzichtig met permanent en kleuren. Het haar wordt
er broos en breekbaar van.
Denk om handhygiëne na toiletbezoek, na het snuiten van de neus en
voor en na het eten.
• Mondhygiëne
Een zorgvuldige mondhygiëne is van zeer groot belang na een longtransplantatie. Poets de tanden na elke maaltijd, gebruik hiervoor een
zachte tandenborstel en een tandpasta die fluor bevat. Vervang de
borstel minstens elke maand.
Ook een kunstgebit vraagt de nodige zorg en onderhoud. Neem ’s nachts
het gebit uit en bewaar het droog, nadat het goed gereinigd werd.
Bezoek de tandarts minstens elk half jaar. In geval u een uitgebreide
behandeling bij uw tandarts moet ondergaan kan het soms verstandig
zijn een korte antibiotica kuur te volgen. Neem altijd contact met ons
op voor overleg.
• Nagelverzorging
Hou de nagels kort en schoon . Zorg voor losse nagelriemen en vermijd
inscheuren.

• Huidinspectie-en verzorging
Controleer uw huid op wondjes en let op tekenen van infectie
( roodheid, zwelling en pijn).
Als U last krijgt van wratten, veranderde moedervlekken /sproeten
( ze gaan jeuken, worden groter en/of bloeden) ,puistjes of andere
plekjes, kunt u best via de longtransplantatiearts een afspraak maken
bij de dermatoloog. De kans op huidkanker is bij u vergroot door het
gebruik van de medicatie tegen afstoting. Vanwege deze verhoogde
kans op huidkanker is het af te raden te zonnebaden en naar de zonnebank te gaan. Gebruik in de zomer altijd een zonnecrème met hoge
beschermingsfactor.
• Voeding
Door het gebruik van medicatie tegen afstoting is uw afweer verminderd
en heeft u een verhoogd risico op het krijgen van een voedselinfectie.
Het is van belang dat u hiermee thuis rekening houdt.
Eet geen rauw vlees, vis of schaaldieren. Gebruik geen rauwe eieren.
Groenten en fruit steeds goed wassen voor gebruik en eventueel schillen of koken.
Omdat pompelmoessap een invloed heeft op verschillende medicamenten dewelke u zal moeten nemen, is het strikt verboden om dit te
drinken!
• Algemene voorzorgsmaatregelen
Blijf uit de buurt van mensen met een infectie
Ga niet op vakantie naar landen met een verhoogd infectie risico.
Neem geen nieuwe huisdieren binnen. Maak nooit zelf de kattenbak
leeg.
Van alle getransplanteerde patiënten wordt best de onmiddellijke omgeving gevaccineerd tegen de griep.
• Revalidatie
Tijdens de opname volgde u met de fysiotherapeut een revalidatieprogramma. Dit programma dient na ontslag verder gezet te worden. We

raden u aan om de eerste periode na het ontslag te blijven trainen in het
ziekenhuis. Na een aantal maanden kan u dan verder bij een deskundige
fysiotherapeut in uw woonomgeving verder trainen. Het is belangrijk
om minstens twee maal per week te blijven verder trainen om zo uw
conditie op peil te houden.
Oefeningen en ontspanning
Gebruik uw gezond verstand bij iedere activiteit binnen- en buitenshuis.
Er gelden enige beperkingen.
• Vermijd contactsporten zoals judo, karate….
• Verminder uw activiteit als u in grote ademnood komt of vermoeid
geraakt.
• Geen diepzeeduiken, deltavliegen, bergbeklimmen boven de 2000 meter
en parachutespringen.
• Vliegen mag niet de eerste zes maanden na de transplantatie. Daarna
enkel in overleg met uw arts.
• Zwemmen in schoon water is een uitstekende vorm van trainen.
Vermijd zwemmen in meren of rivieren.
Tijdig herkennen van infecties:
Bel de transplantlongarts (of longarts van wacht in het weekend / ’s
nachts) bij
• koorts: tweemaal per dag meten; als de temperatuur hoger is dan 37.5°C
en na 2 uur zo hoog blijft, neemt u contact op.
• hoesten, eventueel fluimen ( verandering van kleur en hoeveelheid)
• pijnlijke keel
• ernstige verkoudheid,griep
• kortademigheid
• achteruitgang van de longfunctie
• hoofdpijn en verstopte neus (sinusitis)
• zeer vermoeid zijn
• diarree, braken
• huiduitslag, ontstoken wonde
• pijn in de gewrichten

• pijn of branderig gevoel bij het plassen
• buikpijn
• zweren, blaren, verdachte knobbels in oksel, lies of elders…..
Tijdig behandelen
Als U tekenen van een infectie heeft neem dan contact op met het ziekenhuis. Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat u doorverwezen wordt
naar uw huisarts of dat u naar het ziekenhuis moet komen . Daar zal dan,
na eventueel een paar onderzoeken een behandeling worden ingesteld.
Indien het vermoeden bestaat dat het om een ernstige infectie of om
een afstoting gaat, kan een opname met behandeling via infuus (baxter)
nodig zijn.
Een goede voeding, voldoende rust, regelmatig leven en werken aan uw
conditie, verhogen samen de afweer tegen infecties.

2. Afstoting
Evenals infecties zijn er weinig patiënten die na een longtransplantatie
geen periode van afstoting doormaken. Het lichaam beschouwt de donorlongen als een “vreemd orgaan” en zal dit proberen af te stoten. Ondanks
het feit dat de bloedgroep van de patiënt waarvan de longen afkomstig
zijn, moet overeenkomen met uw eigen bloedgroep zijn er een hele groep
andere factoren die een rol spelen.
Het probleem bij de behandeling van getransplanteerde patiënten is het
vinden van de gulden middenweg tussen de medicatie die de afstoting
onderdrukt (Neoral, Cellcept, Prograft, cortisone….) en anderzijds het
risico op infectie.
Afstoting kan op verschillende momenten na de transplantatie plaatsvinden ondanks de onderdrukking van het afweersysteem door de immunosuppressiva. We onderscheiden twee vormen van afstoting, acute
en chronische afstoting.

• Acute afstoting
In de periode na de transplantatie is het mogelijk dat u een periode
van acute afstoting doormaakt. De klachten ontstaan in korte tijd, dat
wil zeggen in de loop van enkele uren tot een dag. Het is belangrijk de
afstoting in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te behandelen. De efficiëntie van de behandeling is dan het grootst en de kans
op longfunctieverlies het kleinst.
Meestal reageert een acute afstorting goed op de behandeling. Deze
bestaat uit hoge dosering prednisone gedurende enkele dagen. Nadien
wordt het weer afgebouwd.
Symptomen van acute afstoting:
• Grieperig gevoel of algemeen onwel.
• Temperatuursverhoging
• Kortademigheid
• Vermoeidheid
• Achteruitgang van de longfunctie
• Daling van de zuurstofsaturatie
• Chronische afstoting
Chronische afstoting kan in een later stadium na de transplantatie ontstaan. Het is in tegenstelling tot de acute afstoting een geleidelijk proces
waarbij de longfunctie geleidelijk achteruit gaat.
De symptomen zijn ook iets minder duidelijk.
· Abnormale periode van vermoeidheid en minder goed voelen
· Kortademigheid
· Achteruitgang van de longfunctie
· Koorts
· Soms pijn in de borst
· Soms hartritmestoornissen
Chronische afstoting is niet altijd goed te behandelen.
Soms slaat de behandeling aan en treedt er herstel op van de longfunctie
of stabiliseert het proces. Maar helaas is het in vele gevallen zo dat het
afstotingsproces niet af te remmen is met de momenteel beschikbare
medicatie.

De enige manier om in een vroeg stadium infectie met zekerheid te
onderscheiden van afstoting bestaat in het tijdig uitvoeren van een
bronchoscopie met spoelen van het longweefsel voor kweek en het afnemen van stukjes longweefsel met een tangetje. Deze procedure is op
zich niet pijnlijk maar wordt meestal als onaangenaam ervaren omdat na
plaatselijke verdoving van de keel en de neusholte met een slangetje in
de luchtwegen wordt gegaan. Deze procedure moet regelmatig worden
uitgevoerd ( meestal na 1 week, 4 weken, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar
en zo nodig bij problemen) om zodoende asymptomatische afstoting
tijdig op te sporen.
Met uitzondering van de medicatie die u moet nemen, blijft u vooraf
nuchter!
Het spoelvocht wordt gekweekt voor virussen, bacteriën en schimmels
en de stukjes longweefsel worden door de anatoompathologen onder
de microscoop onderzocht op tekens van afstoting.
Afhankelijk van de resultaten zal nadien eventueel een behandeling
moeten gestart worden welke gericht is tegen afstoting of infectie.
Wanneer een “routine” of “opvolgingsbronchoscopie” wordt uitgevoerd
en de resultaten vallen gunstig uit, kan u na 24 uur weer naar huis.

3. Medicatie
Na de transplantatie zult u naast medicijnen ter voorkoming van afstotingsreacties nog een aantal andere medicijnen moeten gebruiken.
Het is van groot belang dat u de namen van al uw medicijnen kent, weet
waarvoor ze bedoeld zijn en dat u op de hoogte bent van de juiste wijze
van inname. Ook is het van groot belang dat u de mogelijke bijwerkingen
kent.

Aandachtspunten voor een correct medicatiegebruik:
•
•
•
•

•

•
•
•

Gebruik alle medicijnen precies zoals voorgeschreven op je lijst
Stop nooit op eigen initiatief met de medicijnen
Als u bijwerkingen vermoedt, neemt u contact op met het ziekenhuis
Als u per ongeluk een dosis vergeet, neem deze dan zo spoedig mogelijk
in. Neem nooit een dubbele dosis. Neem bij twijfel contact op met het
ziekenhuis.
Neem steeds contact op met het ziekenhuis als u door een huisarts of
specialist andere medicijnen voorgeschreven krijgt. Er zijn nogal wat
medicijnen die de goede werking van de medicijnen ter voorkoming
van afstoting kunnen beïnvloeden.
Zorg er altijd voor dat u voldoende medicijnen in voorraad hebt.
Neem contact op met het ziekenhuis bij braken vlak na de medicijninname.
Meld steeds een onjuiste inname van je medicatie bij je arts of verpleegkundige voordat uw medicijnspiegel wordt geprikt.Een afwijkende
spiegel kan hierdoor verklaard worden.

De medicamenten welke u na een longtransplantatie dient in te nemen
kunnen in verschillende groepen worden ingedeeld:
• immunosuppressiva om de afweer en afstoting te onderdrukken:
zie verder
• Neoral (cyclosporine) of Prograft (tacrolimus)
• Cellcept (mycophenolaat-mofetil) of Imuran (azathioprine)
• Medrol (methylprednisolone) of Prednisolone
Algemeen nadeel: verminderen de weerstand tegen infecties
• preventie om complicaties te voorkomen
• Zantac of Omeprazole: beschermt tegen maagzweren door stress en
cortisone
• Hibident of Corsodyl mondspoeling voor mondhygiëne
• Nystatine om schimmelinfecties te voorkomen

• Zovirax of Cymevene om bepaalde virusinfecties te voorkomen (3
maanden)
• Eusaprim om een bepaalde infektie te voorkomen (levenslang)
• bloeddrukverlagende middelen om drukstijging door cyclosporine en
cortisone te vermijden. 90% van de patiënten ontwikkelt hoge bloeddruk!
• Plendil bv.
• Soms vochtafdrijvende middelen om vochtopstapeling door cortisone
en cyclosporine tegen te gaan (gezwollen enkels)
• Lasix bv.
• Neoral of cyclosporine
Dit product heeft sinds 1980 een echte doorbraak betekend op het gebied van de transplantatie in het algemeen en vormt dan ook de basis
van de immunosuppressie.
Problematisch in het gebruik is dat voor geen enkele patiënt kan voorspeld worden welke dosis moet ingenomen worden om een goede
bloedspiegel te bekomen. Daarom moet in het begin gezocht worden
naar de juiste hoeveelheid en wordt iedere dag de bloedspiegel gecontroleerd. In de beginfase streeft men naar een hogere spiegel en deze
wordt later verlaagd.
Daarnaast is er haast geen enkel medicament dat de cyclosporine bloedspiegel niet beïnvloedt (verhoogt of verlaagt).
Om te proberen de spiegel constant te houden moet vloeibare Neoral
op de volgende manier en vooral op steeds dezelfde manier ingenomen
worden:
• glazen glas, oplossen van de juiste hoeveelheid in appelsiensap of
chocomelk (steeds hetzelfde!)
• nadien glas uitspoelen met dezelfde drank en uitdrinken
• steeds op hetzelfde tijdstip, 2 maal per dag met telkens 12 uur tussen:
b.v. 9 uur ‘s morgens en 21 uur ‘s avonds

• let op: wanneer er een bloedspiegel geprikt wordt neemt u de medicatie pas nadien in! b.v. normaal: 9 uur ‘s morgens en 21 uur ‘s avonds
bloedname gepland om 8uur 30 ‘s morgens, medicatie meebrengen
en nadien innemen.
Indien Neoral in tablet vorm wordt gebruikt is de inname met chocomelk of sinaasappelsap niet nodig, maar nooit met pompelmoessap.
De andere regels blijven dezelfde.
Nevenwerkingen:
• hoge bloeddruk
• gevoeligheid voor infecties
• vermindering van nier- en leverfunctie
• toegenomen haargroei
• borstgroei vooral bij vrouwen
• zwelling en gevoeligheid van tandvlees
• beven
• gevoeligheid voor kwaadaardige gezwellen
• hoofdpijn
• Prograft of tacrolimus
Dit is een product dat tot dezelfde klasse van medicatie behoort als
neoral. Het heeft dan ook gelijkaardige bijwerkingen. Er is iets minder
risico op vermindering van nierfunctie maar iets meer kans op ontwikkelen van suikerziekte. Een voordeel is dat de dosering eenvoudiger te
regelen is.
• Medrol of methylprednisolone:
Dit product behoort tevens tot de basisbehandeling. Het wordt in de begin-fase in grote hoeveelheden toegediend en daarna snel afgebouwd.
Soms kan het in een latere fase om de andere dag gegeven worden of
zelfs volledig gestopt.

Nevenwerkingen:
• gevoeligheid voor infecties
• spierzwakte
• botontkalking
• droge en fragiele huid
• bloeddrukverhoging
• vochtopstapeling vooral t.h.v. de enkels
• cataract of staar
• veranderd uiterlijk met bol gezicht
• verhoogde eetlust
• gevoeligheid voor maagzweren
• stijging van het suikergehalte in het bloed waardoor soms tijdelijk en
soms definitief suikerziekte of diabetes kan ontstaan
• Cellcept of mycophenolaat mofetil
Dit is een derde basisproduct dat kan worden toegediend.
Nevenwerkingen:
• gevoeligheid voor infecties
• het beenmerg wordt onderdrukt waardoor naast het aantal witte
bloedcellen ook het aantal rode bloedcellen en de bloedplaatjes kunnen dalen
• buikpijn, misselijkheid, braken, diarree
• Imuran of azathioprine
Kan als alternatief voor cellcept worden gegeven.
Nevenwerkingen
• gevoeligheid voor infecties
• beenmergonderdrukking
• risico op leverontsteking

4. Dieet, alcohol, roken en lichaamsbeweging
Uiteraard gelden als algemene principes:
• handhaven van het ideale gewicht
• te hoog vetgehalte in het bloed vermijden
• hoge bloeddruk bestrijden
• het suikergehalte in het bloed normaliseren
Gewicht
Vaak zien we dat patiënten in de onmiddellijke postoperatieve periode
flink in gewicht aankomen. De oorzaken hiervoor zijn: vochtopstapeling
maar ook toegenomen eetlust door het cortisone gebruik en de sterke
verbetering van de algemene toestand. Uiteraard dient hieraan op lange
termijn aandacht te worden besteed.
Zoutgebruik
Teveel zout leidt tot hoge bloeddruk en vochtopstapeling. Een zoutarm
dieet volgen is dan ook wenselijk.
Nuttige tips
• voeg geen zout toe als U kookt
• eet normaal brood maar zoutarm beleg
• vermijd klaargemaakte maaltijden en voedsel uit blik
•
Suikerbeperking
Indien het suikergehalte in het bloed door het cortisone gebruik te hoog
is moeten zoete voedingsmiddelen beperkt worden.
Bij sommige patiënten moet (meestal tijdelijk totdat de dosis cortisone
wordt afgebouwd) insuline toegediend worden om de suikerwaardes
onder controle te krijgen.
Vetgehalte
Vetten van dierlijke oorsprong moeten vermeden worden en zoveel mogelijk vervangen door plantaardige vetten en oliën.

Alcohol
Alcohol is een slechte combinatie met medicatie en mag maar
met mate gebruikt worden: 1 of 2 glazen rode wijn, 1 glas bier of 1 borrel
per dag.
Roken
Roken is absoluut verboden. Door roken wordt het teer longweefsel
onmiddellijk aangetast. Dit kan tot slijmophoping, hoesten en ademhalingsproblemen en infectie leiden. Het leidt tot onherroepelijk schade
aan de longen.
Ook passief roken is uit den boze.
Lichamelijke activiteit
Het is van belang om uw lichamelijke conditie die soms sterk achteruit
gegaan is door de langdurige ziekte, terug zeer geleidelijk op te bouwen.
Vaak zijn de spieren verzwakt door onvoldoende training en cortisonegebruik. Ook na de transplantatie kan spierzwakte in de hand gewerkt
worden door cortisone gebruik.
Vrij snel na de operatie wordt gestart met oefeningen, begeleid door een
kinesitherapeut. Training voorafgaand aan de transplantatie is een noodzaak om nadien gemakkelijker van het beademingstoestel te komen en
vlugger weer de normale activiteit te kunnen hervatten.
Nuttige tips
• Vermijd zwaar tillen (bv. een volle emmer), veelvuldig bukken of persen
Dit kan het aaneengroeien van het borstbeen en de genezing van de
wonde belemmeren.
• Als u moeite hebt met de stoelgang is het verstandig dit te melden aan
uw arts zodat deze een laxantia kan voorschrijven.
• We raden u af om de eerste drie maanden na de longtransplantatie zelf
auto te rijden.
• Fietsen kan terug vanaf zes weken.
• Hervat seksuele activiteit wanneer u er zich toe in staat voelt.

• Bepaalde medicatie kan wel invloed hebben op uw seksueel functioneren.
• Een zwangerschap na longtransplantatie is mogelijk maar brengt grote
risico’s mee voor moeder en kind en vraagt een zeer intensieve medische
begeleiding. Mocht u nog een kinderwens hebben, bespreek dit met de
transplantatiearts.
• Het hervatten van werk, school of sport bespreekt u met uw arts
• Regelmatige inspanningen enkele malen per week zijn aanbevolen

5. Ambulante nazorg
Voor uw ontslag worden de praktische zaken nogmaals met u en met uw
partner doorgenomen en de nodige controles worden gepland.
Initieel wordt u 1 tot 2 maal per week gezien op de raadpleging. Wanneer
alles naar wens verloopt, worden de controles minder frequent en zien we
u bv. éénmaal per maand en zo nodig bij problemen.
Vanuit het ziekenhuis krijgt u bij het ontslag mondmaskers mee. Draag een
mondmasker zodra u het ziekenhuis binnenkomt. Daarnaast raden we u
aan om altijd een mondmasker op zak te hebben als u weg gaat. Komt u
onverwachts in een ruimte waar veel mensen verkouden zijn of een lichte
infectie hebben, dan kunt u het dragen.
U mag gerust bloemen en planten in huis hebben . We raden u aan om dagelijks het water te verversen, dit mag u echter niet zelf doen. In stilstaand
water groeien veel bacteriën en schimmels. Als u planten wil verpotten of
verplaatsen trekt u het beste handschoenen aan.
Als u huisdieren heeft, hoeft u ze na de transplantatie niet het huis uit te
doen. Wel is het af te raden nog nieuwe huisdieren bij aan te schaffen.
Verschoon in geen geval zelf de kattenbak.
De eerste maanden na de longtransplantatie is het niet verstandig om
op reis te gaan. Uw lichaam moet nog wennen aan de nieuwe situatie. U
moet ook nog heel frequent in de polikliniek zijn ter controle. Na ongeveer
een half jaar mag u vliegen en kan u dus naar het buitenland. Bespreek dit
steeds met uw arts en vraag hieromtrent meer informatie.

Nuttige gegevens:
Dit boekje biedt zeker geen antwoord op al uw vragen en beslommeringen. Voor bijkomende inlichtingen kan u ook terecht bij de mensen van
het transplantatieteam zelf.
Polikliniek longtransplantatie - raadpleging longziekten 03 821 35 37
Transplantverpleegkundige

03 821 46 74

Transplant-longarts $R "JORN $IERIKS

   

Transplant-chirurg: Prof. dr. Paul Van Schil

03 821 43 47

Voor noodgevallen wendt u zich tot de afdeling spoedgevallen:
03 821 30 00 en vraagt u naar de longarts van wacht. Deze zal, zo nodig,
de transplantlongarts contacteren.

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
+ 32 3 821 30 00
+ 32 3 829 05 20
info@uza.be
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