
 Tabel 3:  
Algemene en longaandoening-specifieke overwegingen betreffende verwijzing en wachtlijst-activatie voor longtransplantatie.

Algemene overwegingen 
Overweeg longtransplantatie bij volwassenen met chronische, eindstadium-longziekte die voldoen aan alle volgende algemene criteria*:
1. Hoog (> 50%) risico op overlijden door longziekte binnen 2 jaar als longtransplantatie niet wordt uitgevoerd
2. Hoge (> 80%) kans op 5-jaarsoverleving na longtransplantatie vanuit een algemeen medisch perspectief op voorwaarde dat er adequate long-graftfunctie is.
Chronisch obstructieve longziekte (COPD)
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie

•        BODE-score 5-6 met extra factor(en) aanwezig wijzend op een verhoogd risico op sterfte:
        • Frequente acute exacerbaties
        •  Toename BODE-score >1 in de afgelopen 24 maanden
        •  Diameter pulmonaal-arterie over aorta > 1 op CT-thorax
        • FEV1 20-25% voorspeld
•        Klinische achteruitgang ondanks maximale behandeling inclusief medicatie, longrevalidatie, 

zuurstoftherapie en, indien van toepassing, nachtelijke niet-invasieve positieve 
drukbeademing

•        Slechte kwaliteit van leven onaanvaardbaar voor de patiënt, hoewel dit niet de belangrijkste/
enige drijfveer voor verwijzing mag zijn

Noot:  
Voor een patiënt die in aanmerking komt voor bronchoscopische of chirurgische longvolumereductie 
(LVR), is gelijktijdige verwijzing voor zowel longtransplantatie en LVR-evaluatie aangewezen. De 
criteria voor LVR in UZ Leuven zijn samengevat in tabel 4.

BODE-score volgens de BODE-index (17). 

Een lage DLCO ≤ 25% is een bijkomende factor die voor verwijzing kan meegenomen worden, 
aangezien de BODE-score verhoogd kan zijn bij patiënten met geïsoleerde DLCO-daling en nog 
relatief bewaarde FEV1 (cf. FEV1 ≥ 65% voorspeld: score 0, 50-64%: +1, 36-49%: +2, ≤ 35%: +3 punten 
in BODE score).

•       BODE-score 7-10

•       Bijkomende factoren die wachtlijst-activatie vragen:
        • FEV1 < 20% voorspeld
        • Aanwezigheid van matige tot ernstige pulmonale hypertensie
        • Geschiedenis van ernstige exacerbaties (met nood aan behandeling op eerste hulpafdeling of     
            hospitalisatie)
        • Chronische hypercapnie

Interstitiële longziekte (ILD)
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie

•       Verwijzing moet plaatsvinden op het moment van diagnose van histopathologische ‘usual 
interstitial pneumoniae’ (UIP) of bij radiografische evidentie voor een waarschijnlijk of definitief 
UIP-patroon, zelfs als een patiënt wordt gestart met therapie (incl. antifibrotica).

•       Elke vorm van longfibrose met een FVC van < 80% voorspeld of DLCO < 40% voorspeld.
•       Elke vorm van longfibrose met één van de volgende in de afgelopen 2 jaar:
        • Relatieve daling in FVC van 10%
        • Relatieve daling in DLCO van 15%
        • Relatieve afname in FVC van 5%, in combinatie met verergering van luchtwegklachten of 
           radiografische progressie
•       Extra zuurstofbehoefte in rust of bij inspanning
•        Voor inflammatoire ILD’s: progressie van de ziekte (hetzij op beeldvorming of longfunctie) 

ondanks behandeling

Noot: 
Voor patiënten met longfibrose in het kader van sarcoïdose, bindweefselziektes, vasculitis, syndroom 
van Hermansky-Pudlak, of familiale longfibrose wordt vroegtijdige verwijzing aanbevolen, aangezien 
extra-pulmonale manifestaties/aantasting speciale aandacht vereisen, de transplant-evaluatie en/
of wachtlijst-activatie kunnen compliceren (oa. cardiale aantasting, aantasting van de slokdarm, 
hematologische afwijkingen, cirrose, uitsluiten van onderliggende maligniteit, enz.).

•      Elke vorm van longfibrose met een van de volgende kenmerken in de afgelopen 6 maanden ondanks 
         gepaste behandeling:
        • Absolute afname in FVC > 10%
        • Absolute daling in DLCO > 10%
        • Absolute afname in FVC > 5% met radiografische progressie
•      Desaturatie tot < 88% tijdens 6 minuten-wandeltest of > 50m achteruitgang in afstand 6 minuten 
         wandeltest in de afgelopen 6 maanden.
•      Pulmonale hypertensie bij rechterhartkatheterisatie of 2-dimensionale trans-thoracale echocardiografie 
        (in afwezigheid van diastolische dysfunctie).
•      Ziekenhuisopname vanwege respiratoire achteruitgang/falen, pneumothorax of acute exacerbatie.

Noot: 
Voor patiënten met gelijktijdig emfyseem (zogenaamd ‘combined pulmonary fibrosis and emphysema’ (CPFE)) 
kan FVC een minder betrouwbare parameter zijn.

Cystische fibrose (CF)
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie
Verwijzing voor longtransplantatie dient te gebeuren indien de patiënt aan één van de volgende 
criteria voldoet, ondanks optimaal medisch management (inclusief een proef met elexacaftor / 
tezacaftor / ivacaftor indien beschikbaar):

•       FEV1 < 30% voorspeld bij volwassenen (of <40% voorspeld bij kinderen)
•        FEV1 < 40% voorspeld bij volwassenen (of < 50% voorspeld bij kinderen) en één van de 

volgende factoren:
        • 6 minuten-wandelafstand < 400 meter
        • PaCO2 > 50mmHg
        • Hypoxemie in rust of bij inspanning
        • Pulmonale hypertensie > 50mmHg op echocardiogram of evidentie voor 
rechterventrikeldysfunctie
        • Verslechterende voedingstoestand ondanks suppletie
        • 2 exacerbaties/jaar waarvoor intraveneuze antibiotica nodig zijn
        • Massale hemoptysis (> 240ml) welke bronchiaal arterie-embolisatie noodzaakt
        • Pneumothorax
•        FEV1 < 50% voorspeld en snelle afname op basis van longfunctietesten of progressieve 

toename van symptomen
•       Elke exacerbatie die positieve drukventilatie vereist

Noot: 
Optimalisatie van sino-nasale behandeling is aangewezen bij elke CF-patiënt verwezen voor 
transplantatie (cf. reservoir voor infectieuze kiemen met risico op post-transplant infectieuze 
complicaties). 

Bij CF-patiënten met portale hypertensie of dysfunctie van de lever- synthesecapaciteit in kader van 
CF-geassocieerd leverlijden/cirrose dient gecombineerde lever-longtransplantatie overwogen te 
worden.

Activatie op de wachtlijst voor longtransplantatie dient plaats te vinden bij een van de bijkomende volgende 
criteria: 

•      FEV1 < 25% voorspeld
•       Snelle achteruitgang van de longfunctie (> 30% relatieve afname in FEV1 over 12 maanden) of progressieve 

toename van symptomen  
•      Frequente ziekenhuisopname, vooral indien > 28 dagen in het ziekenhuis opgenomen tijdens het 
        voorgaande jaar
•      Elke exacerbatie die mechanische ventilatie vereist
•      Chronische respiratoire insufficiëntie met hypoxemie of hypercapnie, vooral bij toenemende 
         zuurstofbehoefte of nood aan langdurige niet-invasieve beademingsondersteuning
•       Pulmonale hypertensie > 50mmHg op echocardiogram of evidentie voor rechterventrikeldysfunctie
•      Verslechtering van de voedingstoestand, vooral indien BMI < 18 kg/m2 ondanks voedingsinterventies
•      Recidiverende massale hemoptysis ondanks bronchiaal arterie-embolisatie
•      WHO functionele klasse IV

Noot: 
Regelmatig overleg tussen het CF-centrum en transplantcentrum is aangewezen (minstens om de 6 
maanden en bij belangrijke klinische veranderingen) om het ziektetraject, proactief omgaan met mogelijke 
belemmeringen voor transplantatie, optimaal medicamenteus beleid, (urgentie-) status en timing betreffende 
wachtlijst-activatie te bespreken.

Lagere drempel voor longtransplantverwijzing en wachtlijst-activatie moet worden overwogen bij vrouwen 
en patiënten met een kleine gestalte, diabetes of toenemende antibioticaresistentie, alsook bij infectie met 
Burkholderia cepacia-complex of niet-tuberculeuze mycobacteriën (gezien langere wachttijd en/of sneller 
progressief ziekteverloop bij deze patiënten).

Non-cystische fibrose bronchiëctasieën (NCFB)
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie
Voor patiënten met non-CF-bronchiëctasieën (vb. in het kader van primaire ciliaire dyskinesie, Common Variable Immunodeficiency Disorder/CVID, onderliggende inflammatoire darmziekten/IBD…) gelden globaal 
vergelijkbare criteria zoals voor CF betreffende verwijzing voor longtransplantatie en wachtlijst-activatie, hoewel de prognose van NCFB zeer variabel is en vele van deze patiënten een stabieler ziekteverloop kennen 
in vergelijking met CF-patiënten.
Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)
Timing de l’orientation Timing van wachtlijst-activatie

•      ESC/ERS gemiddeld of hoog risico of REVEAL risico-score 8, ondanks geschikte PAH-therapie
•      Aanzienlijke rechterventrikeldysfunctie ondanks geschikte PAH-therapie
•      Behoefte aan intraveneuze of subcutane prostacycline-therapie
•       Progressieve ziekte ondanks geschikte therapie of recente ziekenhuisopname wegens 

verergering van PAH
•      Gekende of vermoedde PAH-varianten met een hoog risico zoals: PCH/PVOD, sclerodermie,   
        belangrijk gedilateerd en progressief toenemend aneurysma van de arterie pulmonalis 
•      Tekenen van secundaire lever- of nierdysfunctie vanwege PAH
•      Mogelijk levensbedreigende complicaties, zoals recidiverende hemoptysis

•       ESC/ERS hoog risico of REVEAL risico-score > 10 onder adequate PAH-therapie, inclusief intraveneuze of 
subcutane prostacycline-analogen

•      Progressieve hypoxemie, vooral bij patiënten met PCH/PVOD 
•      Progressieve, maar geen eindstadium, lever- of nierdysfunctie door PAH
•      Levensbedreigende hemoptysis

Lymfangioleiomyomatosis (LAM)
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie
Verwijzing voor longtransplant-evaluatie bij LAM dient te gebeuren bij patiënten die ondanks 
behandeling met mTOR-remmers voldoen aan volgende criteria: 

•      Ernstig abnormale longfunctie (vb. FEV1 < 30% voorspeld)
•      Inspanningsdyspneu (NYHA-klasse III of IV)
•      Hypoxemie in rust
•      Pulmonale hypertensie
•      Refractaire pneumothorax

Activatie op de wachtlijst voor longtransplantatie dient plaats te vinden bij: 
        • bewijs van ziekteprogressie (longfunctioneel of radiologisch) ondanks behandeling met mTOR-remmers

Noot: 
Stopzetting van behandeling met mTOR-remmers is niet vereist bij wachtlijst-activatie. Als mTOR-remmer 
heeft everolimus de voorkeur, met bloed-streefspiegels in het lagere therapeutische bereik (3-5µg/L).

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie
Aanhoudende nood aan mechanische beademing en/of ECLS, zonder verwachting van klinisch herstel en met bewijs van onomkeerbare longbeschadiging. 

Patiënten met aan covid-19 geassocieerd ARDS komen mogelijk in aanmerking komen voor LTx indien (13):
• Ernstig longlijden > 28 dagen aanwezig, EN
• Evidentie voor onomkeerbaarheid bij beeldvorming (vb. fibrose op CT) en beademingsonderzoeken (vb. lage compliantie), EN
• Mono-orgaanfalen, EN
• Défaillance d’un seul organe, ET
• 2 negatieve SARS-CoV-2-PCR-testen met een interval van 24 tot 48 uur, waarvan ten minste één diep luchtwegstaal via bronchoscopische lavage, EN
• Ze overigens in aanmerking komen als LTx-kandidaat op basis van het lokale beleid van het transplantatiecentrum (vb. BMI ≤28, geen middelengebruik, goede sociale omkadering, geen belangrijke HLA-

sensitisatie, geen multi-resistentie kiemen, enz.)

Noot: 
Deze patiënten dienen overigens strikt te voldoen aan de criteria betreffende kandidatuur voor longtransplantatie m.b.t. eventuele contra-indicaties; en gevallen dienen steeds case-by-case bekeken te worden met 
het transplantcentrum dat expertise heeft met deze indicatie. 
Aanbevelingen voor pediatrische patiënten 
Timing van verwijzing Timing van wachtlijst-activatie
Naast de algemene aanbevelingen voor volwassenen, zijn bijkomende overwegingen voor het 
doorverwijzen van kinderen voor longtransplant-evaluatie de volgende**:

•      Cystische fibrose (CF) < 18 jaar (18):
        • FEV1 < 50% voorspeld met markers van verhoogde ziekte-ernst***
        • FEV1 < 50% voorspeld met snel dalende FEV1
        • FEV1 < 40% voorspeld

•      Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) < 18 jaar wanneer ondanks optimale PAH-therapie:
        • Gemiddeld of hoog risico EPPVDN-categorie
        • Noodzaak van intraveneuze of subcutane prostacycline-therapie
        • Significante rechterventrikeldysfunctie
        • WHO functionele klasse > III
        • Verhoogd of stijgende BNP of NT-proBNP-waarden
        • Verminderde groei
        • Progressieve ziekte ondanks geschikte therapie of recente ziekenhuisopname  
           voor verergering van PAH
        • Tekens van secundaire lever- of nierdysfunctie door PAH
        • Potentieel levensbedreigende complicaties zoals recidiverende hemoptysis of syncope
        • Atriale septostomie of omgekeerde Potts shunt als palliatieve procedure wordt overwogen

Naast algemene aanbevelingen voor volwassenen, zijn bijkomende overwegingen voor het activeren van 
kinderen op de wachtlijst voor longtransplantatie de volgende:

•     Cystische fibrose < 18 jaar (18): 
        • FEV1 < 30% voorspeld

•      PAH < 18 jaar
        • Hoog risico EPPVDN-categorie zonder verbetering ondanks optimale therapie

* Algemene overwegingen die bij verwijzing voor longtransplantatie in acht genomen dienen te worden: 
• Alvorens te bepalen dat een patiënt geen kandidaat is voor longtransplantatie, moeten verwijzende zorgverleners rechtstreeks communiceren met ten minste één longtransplantatieprogramma met ervaring 

met de mogelijke contra-indicatie(s) van de kandidaat.
• Vroege verwijzing wordt aanbevolen om transplant-educatie te vergemakkelijken voor de patiënt en zorgverleners, een eerste beoordeling van eventuele belemmeringen voor transplantatie te maken, alsook 

bepaling van de timing voor volledige evaluatie met specifieke aanbevelingen voor optimalisatie van de kandidatuur.
• Bepaling van de kandidatuur vereist niet alleen een gedetailleerde evaluatie om geschikte kandidaten te selecteren, maar ook om de preoperatieve status van elk individu te optimaliseren om hen de beste 

kans op een succesvolle uitkomst te geven.
• Individuele transplantatiekandidatuur in een bepaald transplantcentrum hangt af van de expertise van dat centrum voor de behandeling van patiënten met risicofactoren die een hoog of aanzienlijk verhoogd 

risico met zich meebrengen.
• Besluitvorming met betrekking tot de timing van opname voor transplantatie moet rekening houden met de resultaten van de volledige evaluatie, inclusief ernst van de ziekte en het ziekteverloop, geschatte 

wachttijd voor donororgaan (of donororganen) en overlevingstijd zonder transplantatie, en kandidaat-gereedheid voor transplantatie.
• Net zoals de beslissing om patiënten op de wachtlijst te activeren zorgvuldig moet overwogen worden, dient tijdens de wachtperiode voortdurende herbeoordeling plaats te vinden van eventuele wijzigingen in 

de status van de kandidaat die van invloed kunnen zijn op de risico’s en voordelen van transplantatie, en de voorspelde peri- of post-operatieve resultaten na de transplantatie. 
• Overweeg gelijktijdig met het verwijzen voor longtransplant-evaluatie een verwijzing naar palliatieve zorg voor ondersteuning bij het nemen van beslissingen en behandelingskeuzes in overeenstemming met 

de patiënt-specifieke zorgdoelen tijdens de pre-transplantevaluatie, wachttijd, operatie en post-transplantopvolging.

** Bijkomende overwegingen die bij kinderen m.b.t. verwijzing voor longtransplantatie in acht genomen dienen te worden: 
• Potentiële pediatrische kandidaten moeten zo vroeg mogelijk worden doorverwezen naar een transplantcentrum, om sterfte op de wachtlijst te minimaliseren, vooral bij jongere kinderen,  

aangezien de wachttijden langer kunnen zijn.
• Voortdurende beoordeling van ‘non-adherence’ dient steeds plaats te vinden voor pediatrische patiënten terwijl ze verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen.
• Verwijzende artsen dienen regelmatig te overleggen m.b.t. hun verwijs-praktijken met het partner-transplantcentrum.

*** Markers van verhoogde ziekte-ernst bij kinderen met CF omvatten (18):
• Afstand tijdens 6 minuten-wandeltest < 400 meter, of
• Hypoxemie (in rust of tijdens inspanning), of 
• Hypercapnie (PaCO2 > 50mmHg, op arterieel bloedgas), of 
• Pulmonale hypertensie > 50mmHg op echocardiogram of evidentie voor rechterventrikeldysfunctie (in afwezigheid van tricuspidalis-regurgitatie)
• > 2 exacerbaties per jaar met noodzaak tot intraveneuze antibiotica, of 
• 1 exacerbatie met noodzaak tot positieve drukbeademing 
• Massieve hemoptysis (> 240mL) met noodzaak tot opname op intensieve zorgeneenheid of bronchiaal arterie-embolisatie

Afkortingen:
BNP: B-type natriuretisch peptide, DLCO: diffusiecapaciteit voor koolstofmonoxide, EPPVDN: European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network, ERS: European Respiratory Society,  
ESC: European Society of Cardiology, FEV1: forced expiratory volume in 1 second, FVC: forced vital capacity, mTOR: mammalian target of rapamycin, NT-proBNP: N-terminaal (NT)-pro hormoon BNP,  
PCH: pulmonary capillary hemangiomatosis, PVOD: pulmonary veno-occlusive disease, REVEAL score: Registry to Evaluate Early And Long-term PAH Disease Management score, WHO: World Health Organization. 


