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Summary 

Part I Hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy

Although the advent of hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy has increased the 
number of available donors, there is still some concern about the increased morbidity and 
safety of the laparoscopic donor nephrectomy. In Chapter 2, we compare the results of 
hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy with those of open donor nephrectomy at 
our institution over the past 11 years. Between January 1995 and April 2006, 202 living donor 
nephrectomies were carried out (158 hand-assisted laparoscopic donor nephrectomies and 
44 open donor nephrectomies). Following hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy, 
the mean creatinine values at day 7 and 1 month (P = 0.001 and P = 0.002), and the urologi-
cal complication rate (P = 0.02) were significantly lower than in open donor nephrectomy. 
The mean donor hospital stay (4.9 days vs. 9.6 days, P < 0.001) was significantly shorter in 
hand-assisted laparoscopic nephrectomy. The 1-year graft survival rate after hand-assisted 
laparoscopic donor nephrectomy was 95% and after the open donor nephrectomy, 84% (P 
= 0.006). The results of this retrospective cohort analysis demonstrate that hand-assisted 
laparoscopic donor nephrectomy is at least as effective as, if not superior to open donor 
nephrectomy in terms of graft function and graft survival. Hand-assisted laparoscopic 
donor nephrectomy is a safe procedure and our first choice in living donor nephrectomy 
due to improved cosmetic results, lower rates of postoperative complications and reduction 
in hospital stay.

In a single-centre randomized controlled trial (Chapter 3) we assessed whether right or 
left donor nephrectomy in living renal transplantation is to be preferred, providing both 
kidneys are equal in terms of anatomy. In sixty randomized donors, no differences between 
left and right-sided donor nephrectomy were detected in donor hospital stay, donor quality 
of life, donor and acceptor complication rates, or graft survival. However, operation time for 
hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy of the right kidney was significantly shorter 
(150 min, range 92–219) than that of hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy of the 
left kidney (180 min, range 117–266, 95% confidence interval [CI] 3.93–46.38, P=0.021). 
Therefore, right hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy is our first choice if both 
kidneys have similar anatomy. The main limitation of this study was the small sample size 
and therefore we cannot draw any conclusions about differences on items other than opera-
tion time between left- and right-sided hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy. 
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Delayed graft function has a negative impact on the results of living kidney transplanta-
tion. In a prospective study we investigated the potential risk factors for delayed graft func-
tion after living donor transplantation (Chapter 4). Delayed graft function was diagnosed 
in 12/200 patients (6%). One donor risk factor for delayed graft function was identified, i.e. 
multiple renal veins (odds ratio (OR) 151.57, 95% confidence interval (CI): 2.53-9093.86). 
The laparoscopic technique did not increase the risk of delayed graft function. Hand-assisted 
laparoscopic donor nephrectomy was shown to be a safe procedure in respect to donor 
morbidity rates and graft survival judging by the low conversion rate (< 3%). The small 
number of events and the wide confidence interval restrict the strength of our conclusions.

The use of older living kidney donors remains a controversial issue, due to the physi-
ological decline in glomerular filtration rate and their increased susceptibility to surgical 
complications. Little is known about the quality of life after donation in this group. In 
Chapter 5 we examine surgical outcome and the quality of life in older living donors, de-
fined as 55 years and older. There were no significant differences in intra- and postoperative 
complication rates or in the 1-year graft survival rate between younger (<55 years) and older 
donors. Quality of life was recorded preoperatively and at several endpoints postoperatively. 
Although small solitary significant differences exist with respect to pain, social functioning 
and mental health, in general, older donors maintain a similar quality of life to younger 
donors. We interpret these differences as coincidental findings, as most of the initial differ-
ences were solitary findings in differing non-related dimensions. We conclude that there is 
no need to exclude older people from becoming donors. 

Part II surgical techniques and outcome

We analyzed 720 consecutive renal transplantations retrospectively in order to investigate 
the impact of additional vascular reconstructions on graft survival (Chapter 6). One-week 
graft survival was the primary endpoint. One hundred forty-five (20.1%) renal grafts re-
quired one or more arterial and/or venous reconstructions. Arterial reconstructions had no 
significant effect on 1-week graft survival (p = 0.387). Venous reconstructions had a higher 
failure rate (OR, 7.15; 95% CI, 1.17– 43.60), especially venous reconstruction without using 
the caval vein (OR, 27.24; 95% CI, 4.24 –176.04). In contrast, reconstructions using the 
caval vein gave excellent results. The main limitation of this study was the wide confidence 
interval, which limited the strength of our conclusions.

Despite careful surgical techniques and improved immunosuppressive drug therapy, uro-
logical complications remain a considerable cause of morbidity after renal transplantation. 
The incidence of urological complications ranges from 2.5% to 30%. Routine stenting of 
the ureterocystostomy during renal transplantation lowers the urological complication rate, 
but increases patient morbidity. Routine stenting results in a significantly increased risk of 
urinary tract infection, when compared with the non-stented ureterocystostomy (relative 
risk 1.49, 95% CI: 1.04–2.15, P=0.03). Using a routine stenting protocol, the number needed 
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to treat to prevent one urological complication is considerable, ranging from 10 to 30. In 
an attempt to identify risk factors which can be used in the implementation of a selective 
stenting ureterocystostomy protocol, we retrospectively studied urological complications in 
475 transplantations (Chapter 7). A urological complication was defined as any cause lead-
ing to the placement of a percutaneous nephrostomy catheter and/or surgical revision of 
the ureterocystostomy. Urological complications occurred in 62/475 (13%) patients. In 29 
of these 62 patients (6.1%), a temporary percutaneous nephrostomy catheter was necessary 
and in 33 (6.9%) patients, surgical revision was required. Episodes of acute rejection and 
delayed graft function were identified as the only independent risk factors for a urological 
complication. However, since these two determinants occur postoperatively, they cannot be 
used for the implementation of a selective stenting protocol.

To reduce the high percentage of urological complications described in Chapter 7, we 
started a 5-day stented ureterocystostomy protocol to reduce the frequency of urological 
complications (Chapter 8). A single-centre analysis of a cohort of 392 kidney transplanta-
tions between June 2003 and June 2007 was conducted. From July 2005, all renal transplant 
recipients received a 5-day stented ureterocystostomy. A urological complication occurred 
in 34/392 (8.7%) patients. In the non-stented group 21/196 (10.7%) patients developed a 
urological complication compared with 13/196 (6.6%) patients in the stented group p = 
0.151. In the stented group, 2/66 (3.0%) recipients of a living donor transplant developed a 
urological complication compared with 8/59 (13.6%) recipients in the non-stented group p 
= 0.030. Eleven of 130 (8.5%) recipients of a deceased donor transplant in the stented group 
developed a urological complication compared with 13/137 (9.5%) recipients in the non-
stented group p = 0.769. We conclude that a 5-day routine stent protocol is efcacious in 
living donor renal transplantation in preventing early postoperative ureter obstruction, but 
that it is unsuitable for deceased donor renal transplantation. Future plans are to prolong 
the duration of external stenting by an extra five days, especially in deceased donor renal 
transplant recipients. 

In Curaçao (Dutch Caribbean), the prevalence of end-stage renal failure is one of the 
highest in the world. In 1998, in collaboration with the Academic Medical Center in Amster-
dam, the Netherlands, and the Eurotransplant Foundation, the St. Elisabeth Hospital started 
a structured transplantation programme for patients in the Dutch Caribbean. In Chapter 
9, we analyse the 10-year transplantation results of this transatlantic programme. Between 
January 1998 and April 2007, 41 patients from the Dutch Caribbean were transplanted. The 
one-year graft survival rate was 69% (95% CI, 52% to 80%). Initial graft function occurred 
in 28 patients (68%); primary non-function occurred in 4 (10%), and delayed graft function 
in 9 patients (22%). Several factors (a long cold-ischaemia time, prolonged dialysis prior to 
transplantation, and a relatively high incidence of steroid resistant rejections) might explain 
this 1-year graft survival rate. Although our transatlantic kidney transplant programme is 
an affordable option for the majority of patients with end-stage renal failure in the Dutch 
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Caribbean, we have undertaken several ameliorations (accepting only kidneys from a heart-
beating donor, speeding up the logistical and pre-operative preparations and adjusting the 
immunosuppressive protocol) to improve 1-year graft survival.
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deel I Hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie 

Hoewel de komst van hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie een positief 
effect op de donorpool heeft gehad, is er nog steeds bezorgdheid over de verhoogde morbi-
diteit en de veiligheid van deze techniek. In Hoofdstuk 2 vergeleken wij over een periode 
van 11 jaar de resultaten van hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie met 
de open donornefrectomie. Tussen januari 1995 en april 2006 werden 202 levende donor-
nefrectomieën uitgevoerd (158 hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomieën en 
44 open donornefrectomieën). Na hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie 
waren de gemiddelde creatinine waarden op dag 7 en na 1 maand (P = 0.001 en P = 0.002) 
en de urologische complicatie-percentages (P = 0.02) lager dan na open donornefrectomie. 
Het gemiddelde ziekenhuisverblijf (4.9 dagen vs. 9.6 dagen, P < 0.001) was significant 
korter voor de hand-geassisteerde laparoscopische groep. De 1-jaars transplantaatoverle-
ving van open donornefrectomie en de hand-geassisteerde laparoscopische groep waren 
respectievelijk 84% en 95% (P = 0.006). Deze analyse toont dat de hand-geassisteerde 
laparoscopische donornefrectomie minstens zo effectief is als open donornefrectomie in 
termen van transplantaat functie en transplantaat overleving. Hand-geassisteerde laparo-
scopische donornefrectomie blijkt een veilige procedure te zijn en onze eerste keus in de 
levende nierdonatie vanwege verbeterde cosmetiek, minder postoperatieve complicaties en 
een korter ziekenhuis verblijf. 

Een gerandomiseerde studie (Hoofdstuk 3) werd uitgevoerd om te beoordelen of - bij 
gelijke functie en anatomie - de rechter dan wel de linker nier bij nierdonatie te prefere-
ren is. De rechter hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie (150 min, range 
92–219) bleek een beduidend kortere operatietijd te hebben dan de hand-geassisteerde 
laparoscopische donornefrectomie van de linkernier (180 min, range 117–266, 95% be-
trouwbaarheidsinterval [BI] 3.93–46.38, P=0.021). Er werden geen verschillen ontdekt in 
de duur van ziekenhuisverblijf, de kwaliteit van leven van donoren, donor en ontvanger 
complicatie-percentages, of transplantaat overleving tussen de linker en rechter nier uit-
name. De rechter hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie is dan ook onze 
eerste optie bij gelijke functie en anatomie van beide nieren. De belangrijkste beperking van 
deze studie is de kleine steekproef grootte. Hierdoor kunnen we geen conclusies trekken 
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over andere verschillen behoudens de operatietijd tussen de rechter en de linker hand-
geassisteerde laparoscopische donornefrectomie. 

Het is bekend dat een vertraagde start van transplantaatfunctie (delayed graft func-
tion) een negatieve invloed heeft op de resultaten van levende niertransplantatie. In een 
prospectieve studie zochten wij naar potentiële risicofactoren voor een vertraagde start 
van transplantaatfunctie (Hoofdstuk 4). Vertraagde start van transplantaatfunctie werd 
gediagnosticeerd in 12/200 patiënten (6%). Een donorrisicofactor werd geïdentificeerd: 
de aanwezigheid van meerdere niervenen (odds ratio (OR) 151.57, 95% BI: 2.53-9093.86). 
De hand-geassisteerde techniek had geen verhoogde kans op een vertraagde start van 
transplantaatfunctie. Kijkend naar het conversiepercentage (< 3%), de donormorbiditeit 
en transplantaatoverleving, bleek de hand-geassisteerde laparoscopische donornefrectomie 
een veilige operatie. De kleine aantallen en wijde betrouwbaarheidsintervallen beperken 
ons in het trekken van harde conclusies.

Het gebruik van oudere levende nierdonoren blijft controversieel wegens de fysiologische 
afname in glomerulaire filtratiesnelheid en de verhoogde vatbaarheid voor chirurgische 
complicaties op oudere leeftijd. Er is echter weinig bekend over de kwaliteit van leven 
van deze oudere groep donoren. In Hoofdstuk 5 onderzochten wij zowel de chirurgische 
resultaten als de kwaliteit van leven in oudere levende donoren, welke zowel preoperatief 
als op verscheidene postoperatieve tijdsmomenten werden gemeten. Oudere donoren 
werden gedefinieerd als 55 jaar of ouder. Er waren geen significante verschillen in intra- en 
postoperatieve complicatie percentages en 1-jaars transplantaatoverleving tussen beide 
groepen. Hoewel er enkele kleine significante verschillen op het gebied van pijn, sociaal 
functioneren en geestelijke gezondheid tussen oudere en jongere donoren bestaan, hebben 
zij over het algemeen een gelijkwaardig kwaliteit van leven. Wij interpreteren deze verschil-
len als toevalsbevindingen, aangezien de meeste verschillen solitaire bevindingen zijn in 
niet-gerelateerde subschalen. Er is dan ook geen reden om oudere donoren uit te sluiten van 
screeningsprogramma’s voor nierdonatie. 

deel II Chirurgisch techniek en uitkomsten 

In een retrospectieve analyse, analyseerden wij 720 opeenvolgende niertransplantaties om 
te onderzoeken wat het resultaat van vasculaire reconstructies van de niervaten op de trans-
plantaatoverleving was (Hoofdstuk 6). De 1-week transplantaatoverleving was het primaire 
eindpunt. Honderdvijfenveertig (20.1%) donornieren hadden een arteriële en/of veneuze 
reconstructie nodig. Arteriële reconstructies hadden geen significant effect op de trans-
plantaatoverleving van één week (p = 0.387). Veneuze reconstructies hadden een hogere 
kans op transplantaat falen (OR, 7.15; 95% BI, 1.17 - 43.60), vooral veneuze reconstructies 
zonder het gebruik van de vena cava (OR, 27.24; 95% BI, 4.24 - 176.04). De resultaten van 
veneuze reconstructies met vena cava extensie waren uitstekend. Een belangrijke beperking 
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van deze studie zijn de wijde betrouwbaarheidsintervallen, waardoor we minder stringente 
conclusies kunnen trekken. 

Ondanks verbeterde chirurgische technieken en vernieuwde immunosuppressieve 
therapie, blijven de urologische complicaties een belangrijke oorzaak van morbiditeit na 
niertransplantatie. De incidentie van urologische complicaties varieert van 2.5% tot 30%. 
Het routinematige spalken van de ureter-blaasanastomose tijdens niertransplantatie ver-
mindert het urologische complicatiepercentage, maar verhoogt ook de morbiditeit van 
de patiënt. Het gebruik van een routine spalk resulteert in een significant verhoogd risico 
op een urineweg infectie vergeleken met het niet spalken van de ureter-blaasanastomose 
(relatieve risico 1.49, 95% BI: 1.04-2.15, P=0.03). Het aantal te behandelen patiënten om 
één urologische complicatie te voorkomen is tamelijk hoog bij een routine spalk protocol, 
variërend van 10 tot 30. In Hoofdstuk 7 probeerden wij risicofactoren te identificeren, die 
de implementatie van een protocol mogelijk maakt om de ureter-blaasanastomose selec-
tief te spalken. De plaatsing van een percutane nefrodrain en/of chirurgische revisie van 
ureter-blaasanastomose werd gedefinieerd als een urologische complicatie. In 62/475 (13%) 
patiënten kwamen urologische complicaties voor. In 29 van deze 62 patiënten (6.1%) was 
een tijdelijke percutane nefrodrain noodzakelijk en in 33 (6.9%) was chirurgische revisie 
vereist. Alleen acute rejectie en delayed graft function waren onafhankelijke risicofactoren 
voor een urologische complicatie. Deze risicofactoren zijn onbruikbaar voor de implemen-
tatie van een protocol om de ureter-blaasanastomose selectief te spalken, aangezien zij 
postoperatief optreden.

Om het hoge percentage van urologische complicaties zoals beschreven in hoofdstuk 7 
te verminderen, werd een protocol gestart waarbij de ureter-blaasanastomose voor 5 da-
gen extern gespalkt werd (Hoofdstuk 8). Tussen juni 2003 en juni 2007 analyseerden we 
392 niertransplantaties. Vanaf juli 2005 startte het protocol. Een urologische complicatie 
kwam in 34/392 (8.7%) patiënten voor. In de niet-gespalkte groep ontwikkelden 21/196 
(10.7%) patiënten een urologische complicatie vergeleken met 13/196 (6.6%) patiënten in 
de gespalkte groep p = 0.151. In de gespalkte groep ontwikkelden 2/66 (3.0%) ontvangers 
van de levende donorgroep een urologische complicatie vergeleken met 8/59 (13.6%) ont-
vangers in de niet-gespalkte groep p = 0.030. In de gespalkte groep ontwikkelden 11/130 
(8.5%) patiënten van de postmortale donorgroep een urologische complicatie vergeleken 
met 13/137 (9.5%) patiënten van de levende donorgroep (p = 0.769). Het routinematig 
extern spalken voor 5 dagen van de ureter-blaasanastomose bleek doeltreffend voor de 
levende donortransplantatie om vroege postoperatieve ureterobstructies te voorkomen, 
maar voor de postmortale donortransplantatie leek deze periode ontoereikend. Het plan is 
om de externe spalk 5 dagen langer in situ te laten, met name bij patiënten na postmortale 
donortransplantatie.

De prevalentie van eindstadium nierfalen in Curaçao op de Nederlandse Antillen is één 
van hoogste in de wereld. In 1998, begon het St. Elisabeth Ziekenhuis in samenwerking met 
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het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en Stichting Eurotransplant een gestruc-
tureerd transplantatieprogramma voor patiënten in de Nederlandse Antillen. In Hoofdstuk 
9 analyseerden wij de 10 jaars transplantatie resultaten van dit transatlantische transplanta-
tieprogramma. Tussen januari 1998 en april 2007 werden 41 patiënten van de Nederlandse 
Antillen getransplanteerd. De 1-jaars transplantaat overleving was 69% (95% BI, 52% tot 
80%). In 28 patiënten (68%) was er direct transplantaatfunctie; bij 4 patiënten (10%) 
functioneerde de nier niet vanaf het begin, en een vertraagde start van transplantaatfunctie 
kwam in 9 patiënten (22%) voor. Verschillende factoren (lange koude ischemietijd, lange 
dialyse periode voorafgaand aan de transplantatie en een relatief hoge incidentie van steroïd 
resistente rejecties) verklaren mogelijk onze 1-jaars transplantaatoverleving. Hoewel ons 
transatlantisch niertransplantatie programma voor de meerderheid van patiënten met 
eindstadium nierfalen in de Nederlandse Antillen een geoorloofde optie is, blijven de 
resultaten beduidend achter bij onze uit Nederland komende patiënten. Inmiddels hebben 
wij verschillende maatregelen getroffen om onze 1-jaars transplantaatoverleving in deze 
patiënten groep te verbeteren, zoals het niet meer accepteren van ‘non-heart beating’ donor-
nieren, wijzigingen in de logistiek; het versnellen van de preoperatieve voorbereiding en 
aanpassingen in het immunosuppressieve protocol.


