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        G
ift

       Voor 

       
het leVen 

transplantatie  

bij een alcoholische  

leVercirrose

EEn lEvErcirrosE is EEn van dE mEEst gruwElijkE complicatiEs 

van EEn alcoholvErslaving. in dE wEstErsE wErEld stErvEn 

Er jaarlijks driE miljoEn mEnsEn aan. is dE diagnosE EEnmaal 

gEstEld, dan is Er maar één oplossing: EEn lEvErtransplantatiE. 

maar hEbbEn alcoholistEn (En andErE vErslaafdEn) hiEr zondEr 

mEEr rEcht op? 

AchtergrondverhAAl

Een van de meest desastreuze gevolgen van een alcoholverslaving 
is een levercirrose. Een cirrose is een onomkeerbare omzetting 
van levercellen in littekenweefsel. Definitieve verwoesting van de 
levercellen dus. Omdat de lever verschrikkelijk belangrijk is voor ons 
lijf, zal een ernstige cirrose direct behandeld moeten worden anders 
is de dood onvermijdelijk. De enige remedie tegen een verwoeste 
lever is een levertransplantatie, maar donoren zijn erg dun gezaaid. 
Nu krijgt gelukkig niet iedere alcoholist een cirrose; ook erfelijke 
factoren bepalen mee of er een leverziekte ontstaat of niet. Net als 
alcoholisme ontstaat een cirrose sluipend en geeft de leverziekte in 
het begin nauwelijks tot geen klachten. Wanneer de ziekte in een 
verder stadium komt, kunnen er allerlei al dan niet algemene klach-
ten ontstaan zoals misselijkheid, braken, vermoeidheid, buikpijn 
en geelzucht. Via de huisarts komen patiënten terecht bij een Maag 
Darm Lever (MDL) specialist. Deze kan via allerlei onderzoeken de 
diagnose cirrose stellen. Is de cirrose al in een verder stadium, zal 
de arts de patiënt doorverwijzen naar een transplantatiecentrum in 
Nederland. Ons land heeft drie centra waar levertransplantaties uit-
gevoerd worden: Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het 
Leids Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen. In het transplantatiecentrum bepaalt een 

transplantatieteam of de patiënt op de wachtlijst voor een transplan-
tatie geplaatst gaat worden. Dat gebeurt volgens een protocol.

Strikt ScreeningSprogramma 
Erwin Kompanje is als klinisch ethicus verbonden aan de intensive 
care van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘Mijn werk hier in het zie-
kenhuis is drieledig. Als eerste ben ik een ‘raadpleegbaak’ voor ethi-
sche vraagstukken voor artsen en verpleegkundigen. Het tweede 
aspect is onderzoek. Ik bedenk, initieer en verricht onderzoek naar 
de ethische en maatschappelijke gevolgen van ernstig zieke mensen. 
Het laatste onderdeel van mijn baan is onderwijs. Ik geef les aan 
onder andere artsen, verpleegkundigen en medisch studenten. Ik 
ben van huis uit filosoof, maar ben erg pragmatisch ingesteld. Ik 
ben niet zo van de ingewikkelde theorieën. Ik probeer zoveel moge-
lijk simpele oplossingen te geven bij ethische vraagstukken zonder 
complexe stappenplannen. Ik ben een praktijkmens. Erg down to 
earth. Ik loop mee met de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. 
Mijn kantoor is midden op de afdeling en iedereen kan zo bij me 
binnenlopen, maar collega’s mogen me ook om elf uur ’s avonds nog 
bellen voor ethische dillema’s. Ik hanteer de stelling dat er voor alles 
een oplossing is. Ook voor moeilijke levensvragen. Mensen met een 

cijferS tranSplantatieS 2011 en 2012 
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totaal aantal orGaantransplantaties 737 672

(na ovErlijdEn) 

leVertransplantaties 

135  122

Deel Van De leVer GetransplanteerD 
5 

1

totaal leVertransplantaties 

140 123

totaal aantal orGaantransplantaties 1225 1122

(na ovErlijdEn én van lEvEndE donorEn)

aantal wachtenDen op een leVer 
157 121

 

 (op 1-1-2013)  (op 1-1-2012)

bron: nEdErlandsE transplantatiE stichting (nts) 

AchtergrondverhAAl

tekst jolandE bastiaans

fotografie LEON VAN DEN BROEK
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‘De tijD Dat men vonD Dat  
levercirroSe eigen SchulD,  
Dikke bult waS, ligt  
gelukkig achter onS’

cirrose die in aanmerking willen komen voor  
een levertransplantatie komen in een strikt screeningsprogramma 
terecht. Aan de hand van landelijk vastgelegde voorwaarden wordt 
vastgesteld of iemand hiervoor in aanmerking komt.’

riSico en waarSchijnlijkheiD 
De patiënt komt onder behandeling van het zogeheten levertrans-
plantatieteam. Dat bestaat uit onder meer MDL artsen, chirurgen, 
pathologen, levertransplantatiecoördinatoren en een medisch 
maatschappelijk werker. Deze laatste functionaris maakt een analyse 
van de psychosociale gesteldheid van de patiënt. Kompanje: ‘Dat 
is belangrijk want menselijke organen zijn een schaars goed. Als 
er één lever beschikbaar is, staan daar meerdere mensen letterlijk 
om te springen. Dat houdt in dat organen zo rechtvaardig moge-
lijk verdeeld moeten worden. Omdat er een tekort is aan donoren 
spelen dan twee belangrijke aspecten mee bij die verdeling. Het 
eerste aspect is het risico dat aan de transplantatie kleeft. Heeft de 
patiënt een aanvaardbaar risicogehalte om de operatie goed te door-
staan? Het tweede aspect is de waarschijnlijkheid van slagen. Hoe 
waarschijnlijk is het dat het orgaan zal gaan functioneren en hoe 
waarschijnlijk is het dat het zal blijven functioneren? Mensen dienen 
de rest van hun leven medicijnen te slikken om afstoting te voorko-
men.’ Voor een eventuele transplantatie wordt dus de waarschijnlijk-
heid van slagen en het risico bepaald. Dit om de slagingskans van de 
transplantatie van dat ene beschikbare orgaan zo groot mogelijk te 
maken. ‘Ook in het geval van de doodzieke alcoholist worden deze 
twee criteria gehanteerd,’ vervolgt Kompanje. ‘Het team beoordeelt 
de patiënt op medische, psychische en sociale achtergronden.’

criteria voor De wachtlijSt 
Deze criteria zijn in Nederland niet wettelijk vastgelegd. Artsen van 
de Nederlandse transplantatiecentra overleggen continu met elkaar 

hoe de beschikbare organen optimaal gebruikt  
kunnen worden. Ze stellen hiervoor (gedrags)regels op 
 die voor alle centra gelijk zijn en waaraan alle centra zich confor-
meren. Kompanje: ‘Mensen met een alcoholische cirrose worden 
nog zorgvuldiger gescreend dan andere mensen. Daarbij speelt een 
aantal factoren een grote rol. Als eerste moeten mensen zes maanden 
nuchter zijn voordat ze op de wachtlijst geplaatst gaan worden.  
Dat is een absoluut criterium; anders gaat het simpelweg niet door. 
Andere aspecten die meespelen bij de beoordeling of mensen in aan-
merking komen voor transplantatie zijn: Heeft de patiënt alleen een 
alcoholverslaving of is er sprake van meerdere verslavingen? Spelen 
psychiatrische aandoeningen een rol bij deze patiënt? Is er sprake 
van een stabiel karakter? Hoeveel stoppogingen heeft de patiënt in 
zijn of haar leven al ondernomen? En als laatste: Hoe is het sociale 
vangnet van de patiënt? Vooral dat laatste is erg belangrijk omdat 
deze mensen hun leven lang medische zorg nodig blijven hebben.  
De uiteindelijke beslissing wordt mede bepaald door een optelsom 
van deze factoren en dient overwegend positief te zijn. Terecht ook; 
het is nogal wat dat je krijgt.’

van harte welkom 
Als aan alle criteria voldaan is, is er niets meer dat een levertrans-
plantatie in de weg staat en komen de mensen op de wachtlijst. 
‘Deze mensen zijn van harte welkom’, zegt Kompanje. ‘Wij hebben 
geconstateerd dat de meeste mensen met cirrose ten gevolge van 
alcoholisme meer dan openstaan voor stoppen met drinken.  

AchtergrondverhAAl

feiten leVertransplantaties
•	 	De	sterfte	aan	alcoholische	levercirrose	 
in	de	westerse	wereld	wordt	tegenwoordig	
geschat	op	ongeveer	3	miljoen	mensen	
per	jaar

•	 	Het	woord	levercirrose	is	eigenlijk	 
een	pleonasme.	Cirrose	komt	alleen	 
in	de	lever	voor	

•	 	Meer	dan	70	procent	van	de	mensen	
die	een	orgaan	heeft	ontvangen,	leeft	
na	5	jaar	nog	steeds.	De	verbeterde	
overlevingskansen	zijn	het	gevolg	van	
betere	mogelijkheden	om	donororganen	
in	goede	conditie	te	houden,	verbeterde	
operatietechnieken,	maar	vooral	van	het	
gebruik	van	geneesmiddelen	die	afstoting	
van	het	donororgaan	tegengaan

•	 	Nederland	maakt	deel	uit	van	Euro- 
transplant.	Deze	door	de	overheid	
ingestelde	instantie	zorgt	voor	eengoede	
verdeling	van	beschikbare	donorlevers	 
in	een	aantal	landen	in	Europa.	 
De	meeste	donorlevers	zijn	afkomstig	van	
overledenen.	Orgaandonatie	vindt	plaats	
onder	strikte	afspraken	en	protocollering

•	 	Een	verslaving	hoeft	geen	belemmering	 
te	vormen	voor	het	dragen	van	een	donor-
codicil.	Wanneer	door	de	verslaving 
	een	specifiek	orgaan	is	aangetast,	blijven	
vaak	nog	andere	organen	over	die	wel	in	
aanmerking	kunnen	komen.	Doorlopend	
veranderen	ook	de	medische	inzichten:	 
een	aandoening	die	vandaag	een	
belemmering	vormt	voor	donatie,	is	dat	
misschien	in	de	(nabije)	toekomst	niet	meer

•	 	De	Nederlandse	Transplantatie	Stichting	
(NTS)	is	een	non-profitorganisatie,	 
die	optreedt	als	intermediair	tussen	het	 
donorziekenhuis	en	het	transplantatie-
centrum.	Daarnaast	geven	zij	de	
voorlichting	over	donatie	van	organen	 
en	weefsels.	

•	 	Zelfs	bij	een	relatief	lage	alcohol-
consumptie	is	bij	vrouwen	de	kans	op	
leverbeschadiging	groter	dan	bij	mannen
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Zij ervaren het als een kans op een nieuw, tweede leven. Op zich 
hebben deze mensen ook een goede prognose. Deze ziekte wordt 
veroorzaakt door externe factoren die gestopt kunnen worden.’ 
Mensen die op de wachtlijst staan worden niet meer gecontroleerd 
op tussentijds alcoholgebruik. ‘Je herkent een stabiele alcoholist in 
herstel meteen,’ weet Kompanje. En een actie alcoholist ook. Vallen 
mensen echter terug terwijl ze op de wachtlijst staan, gaan ze er 
onherroepelijk van af. Dan houdt het op en dienen mensen opnieuw 
te stoppen en weer een half jaar te wachten.’ De ethicus vindt het 
moreel juist dat alcoholisten net zoveel recht hebben op een nieuwe 
lever - mits ze gestopt zijn met drinken - als andere patiënten.  
‘De tijd dat men vond dat levercirrose eigen schuld, dikke bult 

was, ligt gelukkig achter ons. Alsof mensen erom vragen om 
verslaafd te raken. Bovendien erkent de Wereld Gezondheids 
Organisatie verslaving als een ziekte. Ieder mens heeft recht op 
geneeskundige hulp.’ Wat gebeurt er als na de transplantatie men-
sen weer gaan drinken en de nieuwe lever het weer begeeft? Kom-
panje: ‘Dan worden mensen weer gewoon opnieuw gescreend.  
Een transplantatie is geen kwestie van Once in a lifetime. Dan zal 
de terugval echter wel bij de beoordeling mee gaan spelen. Na een 
levertransplantatie waarbij alcoholmisbruik een rol speelt, kan de 
patiënt nooit meer drinken. Er wordt van mensen dan 
 ook verwacht dat ze radicaal stoppen.’ 

het Verhaal Van hans (54) 

‘Ik	ben	mijn	hele	leven	lang	al	alcoholist	geweest;	in	ieder	geval	
al	zolang	ik	me	kan	herinneren.	Op	mijn	veertigste	ging	mijn	vrouw	
bij	me	weg,	onder	andere	omdat	ik	altijd	teveel	dronk.	Ze	had	er	
echt	genoeg	van.	Daar	reageerde	ik	op	door	nog	maar	meer	te	gaan	
drinken.	Van	mijn	veertigste	tot	mijn	vijfenveertigste	heb	ik	extreem	
veel	gedronken.	Dat	ik	wegens	een	reorganisatie	werd	ontslagen	op	
mijn	werk,	hielp	ook	niet	echt.	In	2004	ging	ik	me	steeds	beroerder	
voelen.	Ik	was	altijd	moe,	misselijk,	had	buikpijn,	bloed	bij	mijn	
ontlasting	en	ik	hoestte	ook	wel	eens	bloed	op.	Ik	bleef	daar	echter	
maar	mee	doorlopen.	Ik	dacht	dat	dat	van	het	vele	drinken	kwam.	
dat	kwam	het	ook,	maar	het	was	veel	erger	dan	ik	dacht.

laatste hoop 
Dat	het	veel	ernstiger	was,	daar	kwam	ik	niet	veel	later	achter.	Ik	
kwam	een	oude	kennis	tegen	en	die	schrok	van	me.	Die	zei:	‘Joh,	je	
ziet	helemaal	geel.’	Toen	ben	ik	toch	maar	naar	de	huisarts	gegaan.	
Ik	was	daar	om	drie	uur	’s	middags,	een	paar	uur	later	kreeg	ik	
de	uitslag	en	’s	avonds	lag	ik	al	in	het	ziekenhuis	in	Amsterdam.	
Daar	werd	mij	verteld	dat	ik	ernstige	levercirrose	had	en	dat	mijn	
lever	vrijwel	niet	meer	werkte.	Er	werd	mij	ook	verteld	dat	dat	van	
de	alcohol	kwam	en	dat	de	enige	hoop	voor	mij	op	overleven	een	
levertransplantatie	was.	Ik	schrok	me	werkelijk	rot.	Dat	was	op	21	
oktober	2004	en	vanaf	die	dag	heb	ik	geen	druppel	meer	gedronken.	
Ik	heb	uiteindelijk	drie	maanden	in	het	ziekenhuis	in	Amsterdam	
gelegen,	met	een	uitstapje	van	een	week	naar	het	Leids	Universitair	
Medisch	Centrum.	Daar	werd	ik	onderzocht	en	gescreend	voor	de	
levertransplantatie.	In	het	begin	voelde	ik	me	nog	bezwaard.	Ik	had	
echt	het	gevoel	dat	ik	me	dit	allemaal	zelf	had	aangedaan.	Daar	
werd	door	het	transplantatieteam	helemaal	niet	over	gesproken.	 
Er	werd	uitsluitend	gekeken	naar	wat	er	aan	gedaan	kon	worden.

het wachten begint 
Op	20	mei	2005	was	ik	een	half	jaar	nuchter	en	werd	ik	op	de	
wachtlijst	geplaatst.	Het	wachten	kon	beginnen.	Ondertussen	was	
ik	wel	weer	thuis	en	ging	het	door	het	stoppen	met	drinken	ook	wel	
weer	wat	beter	met	me.	Maar	eigenlijk	was	ik	continu	moe.	In	juni	
2007	werd	ik	’s	nachts	om	half	twee	gebeld	met	de	mededeling	dat	
er	een	nieuwe	lever	voor	me	beschikbaar	was.	Ik	heb	mijn	spullen	
gepakt	en	ben	naar	Leiden	vertrokken.	Om	tien	uur	’s	ochtends	
ging	ik	naar	de	OK	en	om	tien	uur	’s	avonds	werd	ik	wakker	op	de	
intensive	care.	De	tweede	dag	zat	ik	even	naast	mijn	bed	en	de	
derde	dag	had	ik	zin	in	ontbijt.	Daarna	ben	ik	gaan	revalideren	en	na	
drie	weken	mocht	ik	naar	huis.

goed en zinvol leven 
Dat	is	nu	bijna	zes	jaar	geleden	en	ik	voel	me	prima,	al	zal	ik	nooit	
meer	de	oude	worden.	Ik	merk	dat	ik	nog	best	wel	snel	moe	word.	
Door	mijn	transplantatie	ben	ik	afgekeurd	voor	werk,	maar	ik	heb	
nu	een	heel	goed	en	zinvol	leven.	Ik	golf,	ik	ontmoet	allemaal	leuke	
mensen	en	ik	drink	niet	meer.	Ik	heb	een	compleet	nieuw	leven	
gekregen.	Ik	heb	een	anonieme	bedankbrief	geschreven	aan	de	
nabestaanden	van	de	donor.	Dat	was	best	emotioneel.	Hun	geliefde	
is	toch	wel	gestorven.	Eigenlijk	leeft	die	persoon	een	stukje	door	in	
mij,	zo	zie	ik	dat.	Zelf	draag	ik	al	mijn	leven	lang	een	donorcodicil.	
Als	je	overlijdt,	heb	je	er	zelf	toch	niets	meer	aan.	Ik	ben	mijn	donor	
heel	erg	dankbaar.	Ik	ben	ontzettend	gelukkig,	dankzij	hem	of	haar.’	

AchtergrondverhAAl

Teddy van Halderen (49)
‘Ja, dan ga ik er wel van uit dat ze diegene gaan helpen en geen 
lever gaan geven aan iemand die niet meer te redden valt. Ik rook 
en drink zelf niet, dus ik verwacht wel dat er met mijn organen 
correct wordt omgesprongen. Anders kunnen ze die organen net 
zo goed aan iemand anders geven. Een nieuwe lever kan natuur-
lijk een goed begin zijn voor een herstel.’

Mirjam van Gogh (32)
‘Liever zou ik mijn lever in het lichaam van een gezond, levend, 
jong persoon zien. Ik zou het wel erg vinden als mijn lever naar 
iemand gaat die door eigen toedoen zijn lichaam beschadigd 
heeft, terwijl andere mensen die buiten hun toedoen hulp nodig 
hebben misschien dood gaan. Aan de andere kant is ieder leven 
waardevol en moet iedereen hulp kunnen krijgen. En moet dus 
ook iedereen mijn lever kunnen krijgen! Het is iets enorm waar-
devols, zo’n lever. Die zie je liever in handen van iemand die er 
met zorg mee om gaat. Ik zou hopen dat mijn lever dan ook kan 
stimuleren om gestopt te blijven.’

Eveline Bloks (26)
‘Ja, ik heb er niets meer aan, want ik ben dood. Dus iedereen, 
letterlijk, mag mijn organen hebben als dat die persoon helpt. 
Iedereen heeft dierbaren die niet onnodig alleen achter moeten 
blijven, en ook al heeft iemand keuzes in zijn leven gemaakt die 
ik niet begrijp of zelfs af zou wijzen, die persoon heeft recht op 
leven. Ik durf zelfs zo optimistisch te denken dat iemand door 
zo’n levertransplantatie misschien wel beseft dat hij een nieuwe 
kans heeft gekregen en zijn leven verbetert.’

Mieke Worms (24)
‘Nee, zeker niet als de lever het ook daadwerkelijk door de drank 
heeft begeven. Aan de andere kant verdient iedereen natuurlijk 
wel een tweede kans. Tegenstrijdig, maar ja…’

Ton van der Meijden (31)
‘Dat mag, vermits diegene verplicht af gaat kicken  
of het in ieder geval probeert. Mensen verdienen in de  
meeste gevallen een tweede kans.’

Mag jouw lever na overlijden aan 
een alcoholist gegeven worden?

Elke van Doorn (31)
‘Ja, ik zie verslaving als een ziekte en iedereen verdient de kans 
om beter te worden. Misschien is een nieuwe lever wel de eerste 
stap naar beterschap.’

Martijn Schraven (34)
‘Ja, mijn lever mag na mijn overlijden aan een alcoholist gege-
ven worden. Of hij/zij op dat moment al gestopt is met drin-
ken vind ik daarbij niet relevant. Aangezien ik na mijn dood 
mijn lever niet meer in gebruik heb, hoef ik geen regie meer te 
hebben over de bestemming ervan. Ik ga er daarbij van uit dat 
artsen de morele afweging maken of iemand met een alcohol-
verslaving in aanmerking kan komen. Ook neem ik aan dat 
bij gelijke geschiktheid, een niet verslaafde voorrang krijgt op 
iemand met een actieve verslaving.’ 

Maaike van Loon (29)
‘Liever niet aan een alcoholist, maar aan iemand anders die ook 
een lever nodig heeft. En als hij gestopt is dan wel mits hij belooft 
niet meer zo veel te drinken.
Zo denk ik er nu over maar als ik kom te overlijden, dan weten de 
specialisten wel waar mijn lever (of iets anders) het beste naar toe 
kan. Dus ik laat het aan hen over.’

Ruben Janssen (31)
‘Iemand die de lever harder nodig heeft (met een leverziekte 
bijvoorbeeld) heeft bij mij sowieso voorrang. Als de keuze is 
lever wegdoen (lees: in mij lichaam laten) of aan een alcoho-
list geven, ligt het wat anders. Dan mag deze ’m wel hebben, 
aangezien deze dan nog de kans heeft te stoppen met drinken. 
Maar volgens mij is er geen overschot aan donoren wat dat 
betreft.
Als diegene al gestopt is met drinken wel. Alsnog geldt de regel 
dat iemand die ‘er niks aan kan doen’ voorrang heeft bij mij, 
maar het mag wel ‘beloond’ worden dat iemand is gestopt.’ 

Voor meer informatie en om je op te geven als donor:  
www.donorregister.nl 

‘’S nachtS om half twee werD  
ik gebelD met De meDeDeling Dat  
er een nieuwe lever voor me waS’ 

Foto: NTS  


