
Oost, west, thuis best:
Snel naar huis na een hypofyse operatie



Value Based Pituitary Care



Hypofyse tumoren - korte introductie

• Zeldzame aandoening (incidentie 3,5 per 100.000 per jaar)

• LUMC een van de grootste verwijscentra van Nederland

• 80-100 operaties per jaar

• 4 groepen: - Acromegalie

- Morbus Cushing

- Prolactinomen

- Niet-functionerende adenomen



Behandeling

Operatie: endoscopische transsfenoidale resectie
• In de meeste gevallen de primaire behandeling

Medicatie: afhankelijk van het tumor type
• Alleen primaire behandelstrategie voor prolactinomen

Radiotherapie: secundaire behandeling

Wait-and-scan: alleen voor niet-functionerende adenomen



Aanleiding

- Feedback van patiënten
- Literatuurstudie

• Forbes et al. 2011

• Thomas et al. 2014

• Sarkiss et al. 2015



Zorgpad hypofyse tumoren



Ziekte specifieke risico analyse



Systematic Review

Lobatto et al. Pituitary 2018
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De bekendste wissel van Nederland



Postoperatief beloop: onbekend
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Gecompliceerd beloop



Casemanager

• Dagelijks contact via de mail

• Gedurende 10-14 dagen (afhankelijk van beloop)

• Bij bijzonderheden: - Vochtbeperking
- Extra labcontrole
- Beoordeling



Voorkomen van gecompliceerd beloop



Effectiviteit en veiligheid van de korte opname

2011-2016
N=220

Korte opname
N=25/74

Geslacht, vrouw (%) 109 (49.5) 18 (75.0)

Leeftijd, mean (SD) 51.0 (16.7) 49,7 (16.3)

Postoperatieve opnameduur, 
mean (SD) 6.1 (4.0) 2.33 (.48)

Heropname <30 dagen, N (%) 30 (13.6) 1 (4.1)
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Complicaties

Type complicatie Aantal complicaties

Passagere diabetes insipidus 3

Epistaxis waarvoor reoperatie 1

SIADH 1



Evaluatie patiënten

Na ontslag
Cijfer voor de opname 8.6

Cijfer voor voorbereiding op ontslag 7.3
Cijfer voor zorg na opname 7.7

Gevoel van veiligheid thuis (dag 1-3) 6.3
Gevoel van veiligheid thuis (4-14) 7.8
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Kosten-effectiviteit

Oude  
situatie

Nieuw korte
opname
protocol

Prijs gebaseerd op 
‘kostenhandleiding

zorginstituut
Nederland’

Totaal

Opnameduur
(€/dag) 6 dagen 2-3 dagen 642 € -1.926 €

Polikliniek
(€/bezoek) 3 1-2 163 € -163 €

Telephonisch
consult / 
e-consult 

(€/gesprek)

1-2 8-12 80 € +800 €

Totaal
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Samenvattend

Korte opname protocol:
1. Geïnitieerd o.b.v. de wens van de patiënt

2. Op wetenschappelijke basis

3. Reductie in (onnodig lange) opnameduur

4. Reductie in aantal heropnames

5. Reductie in aantal complicaties

6. Reductie in (onnodig hoge) kosten

The mission of Choosing Wisely is to promote conversations between clinicians and patients by helping patients 

choose care that is:

• Supported by evidence

• Not duplicative of other tests or procedures already received

• Free from harm

• Truly necessary
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