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Introductie:
In 2017 is de Dutch Kidney Transplant Study Group (DKTSG) opgericht om chirurgisch georiënteerd
niertransplantatieonderzoek in Nederland meer te verenigen. De DKTSG heeft als primair doel
gesteld om als platform te fungeren voor hoogwaardig klinisch en preklinisch onderzoek op het
gebied van nierdonatie en niertransplantatie om zo de zorg en uitkomsten voor nierdonoren en
niertransplantatie patiënten te optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen is gedegen fundamenteel en
klinisch onderzoek nodig met grote patiënt aantallen. Na een pilotfase tussen het UMCG en EMC
hebben alle Nederlandse UMC ’s zich in 2018 aangesloten bij dit initiatief, waarbij de nadruk ligt op
de afdelingen chirurgie. Op dit moment bestaat de DKTSG uit een dagelijks bestuur en diverse leden
uit alle aangesloten UMC ’s. Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit de oprichters van de
DKTSG maar de organisatie streeft naar een roulerend voorzitterschap en bestuur om betrokkenheid
en verantwoordelijkheid te delen en neutraliteit uit te stralen. Op dit moment wordt de DKTSG
geheel gefinancierd vanuit zelf gegenereerde middelen (3e geldstroom). Door middel van investering
in verschillende projecten hoopt de organisatie door te kunnen groeien daar gezamenlijke
subsidieaanvragen en uiteindelijke een permanente vorm van financiering.
De DKTSG is begonnen als een klein samenwerkingsverband tussen 2 transplantatiecentra en
enthousiaste chirurgen. Om tot een duurzame en succesvolle landelijke samenwerking te komen
heeft het bestuur besloten de toekomstige doelen vast te leggen in dit ‘missie en visie’ document.
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Missie:
Niertransplantatieonderzoek vraagt om grote aantallen/cohorten. Zeker als het gaat om chirurgische
uitkomsten en zeldzame associaties die van invloed zijn op patiënt en orgaanoverleving. De DKTSG
heeft zich als doel gesteld om onderzoeksinitiatieven te stimuleren en de verschillende
orgaanprogramma’s en UMC ’s te verenigen. De DKTSG is bedoeld voor alle onderzoekers in
Nederland die interesse hebben, of participeren in, niertransplantatieonderzoek met de nadruk op
chirurgische hypotheses en vraagstellingen.
De DKTSG onderscheidt zich van landelijke audits door:
1) prospectief en retrospectief onderzoek te faciliteren.
2) data sharing mogelijk te maken zonder verlies van autonomie of Intellectual Property (IP).
3) als denktank te fungeren voor nieuwe onderzoek ideeën.

De kernwaarden van de DKTSG zijn:
Doelgericht, enthousiast, samenwerken, creatief en vertrouwen.
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Visie
De DKTSG heeft als visie om over 5 jaar hét platform te zijn voor niertransplantatieonderzoek.
Benodigd hiervoor:
-

Een enthousiast en groot ledenbestand

-

Financiële onafhankelijkheid door gezamenlijke subsidie aanvragen, duurzame subsidiering
door industriële partners en promotiegelden (2e en 3e geldstromen).

-

Kruisbestuiving met ketenpartners zoals de NTS/NTV, Nierstichting en NVvH.

-

Oprichten registratie cohorten naar chirurgische vraagstukken rondom nierdonatie en
niertransplantatie.
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