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De artsen van de dienst Neurochirurgie hanteerden de puur 
endoscopische techniek sinds eind 2012 bij iets minder dan 
40 patiënten.

maakt. Na een endoscopische ingreep is een nasale 
packing niet meer nodig. Dit verhoogt het comfort 
voor de patiënt in de postoperatieve fase. Patiënten 
waarbij een revisieoperatie noodzakelijk is en die dus 
ervaring hebben met de oude techniek, hebben de 
indruk “dat ze niet geopereerd zijn”.

Enkele jaren geleden verbeterden de Amerikaanse 
chirurgen de techniek nog verder door de introductie 
van de 'extended endonasal approach', die de 
mogelijkheid geeft om ook andere tumoren van de 
schedelbasis, zoals meningiomen of chordomen, puur 
endoscopisch te verwijderen.

Multidisciplinaire benadering
Op campus Sint-Jan gebeurt de beleidsbepaling bij 
een patiënt met een hypofysetumor multidisciplinair. 
De patiënt wordt gezien door de neurochirurg, samen 
met de endocrinoloog. Bij een aantal patiënten met 
een prolactinoma is het immers mogelijk om eerst 
een medicamenteuze behandeling te starten.

Bij patiënten met een andere endocrien actieve tumor 
(acromegalie, de ziekte van Cushing …) of met een 
macroadenoom dat de visuele banen bedreigt, wordt 
de indicatie tot operatie gesteld. Voor deze patiënten 
volgt dan een bespreking met de neus-keel-oorarts, 
die ook zijn medewerking verleent bij de uitvoering 
van de operatie. De neuroradioloog levert eveneens 

een gouden bijdrage met zijn interpretatie van de 
preoperatieve MRI-beelden.

Volledige overschakeling
In 2012 schakelde campus Sint-Jan over naar de 
puur endoscopische techniek voor het wegnemen van 
hypofysetumoren. De neurochirurgen bezochten eerst 
een buitenlands centrum met veel ervaring en volgden 
enkele gespecialiseerde cursussen.

Sinds eind 2012 voerden de artsen van de dienst 
Neurochirurgie de ingreep uit bij iets minder dan 40 
patiënten. In de meerderheid van de gevallen ging 
het om patiënten met een macroadenoom, maar er 
waren ook verschillende patiënten met een endocrien 
actieve tumor. Hun leeftijd varieerde van 8 tot 81 
jaar. Een jongen met de ziekte van Cushing door 
een ACTH-producerend microadenoom is maar één 
voorbeeld van een succesvolle operatie.

Positieve resultaten
Recent nam de dienst zijn resultaten onder de loep, 
waarbij aandacht werd besteed aan de recuperatie 
van de visusstoornissen en het hormonale bilan. Elke 
patiënt kreeg zes maanden na de ingreep een MRI-
onderzoek om de graad van tumorresectie te kunnen 
beoordelen. De resultaten waren vergelijkbaar met en 
zelfs beter dan de internationale standaard.

Hoewel elke introductie van een nieuwe techniek 
zorgt voor een leercurve, bleek de overschakeling op 
de endoscopische techniek voor het verwijderen van 
hypofysetumoren een goede beslissing. Het brede 
zicht op de sinus sphenoïdalis verhoogt de veiligheid. 
De mogelijkheid om via een extended approach het 
tuberculum sellae weg te nemen, maakt een volledige 
resectie mogelijk, ook van grote macroadenomen. 
Ten opzichte van de voorgaande procedures verbetert 
veelal de neusfunctie, met name de ademhaling, van 
de patiënt. De endoscopische aanpak laat namelijk 
toe om deviaties te corrigeren, synechieën optimaal te 
vermijden en de reukfunctie volledig te behouden.

Medical mystery 
Loopt jonge vijftiger verhoogd risico op vroegtijdig cardiovasculair lijden?

Het routineonderzoek van een 51-jarige roker clas-
sificeert deze in de categorie ‘matig risico’ op basis 
van een SCORE-berekening die lager ligt dan 5%. De 
combinatie van een familiale voorgeschiedenis van 
vroegtijdig cardiovasculair lijden en hoge LDL-chole-
sterolwaarden zetten de arts ertoe aan een genetisch 
bloedonderzoek en verdere uitwerking van zijn lipiden-
profiel aan te vragen. 

Bij een routineonderzoek van een 51-jarige man, 
een roker, met een systolische bloeddruk van 130 
mmHg en een totaal cholesterol van 232 mg/dL komt 
de berekening volgens het SCORE-model op een 

cardiovasculair mortaliteitsrisico van 4% uit. Gezien de 
SCORE lager ligt dan 5% volgt hieruit een classificatie 
in de categorie 'matig risico'.1 Klinisch onderzoek 
toont verder geen bijzonderheden, geen xanthomen 
of xanthelasma, geen obesitas. De man heeft ook 
geen diabetes. Wel is er een sterk familiaal voorkomen 
van vroegtijdig cardiovasculair lijden, onder meer 
een myocardinfarct bij zijn broer op 48-jarige leeftijd 
en bij zijn vader op 53 jaar en opnieuw op 71 jaar. 
Laboratoriumonderzoek toont een HDL-cholesterol van 
46 mg/dl, triglyceriden van 150 mg/dl, LDL–cholesterol 
van 156 mg/dl, glycemie van 92 mg/dl en een normale 
nierfunctie. 

De sterke familiale voorgeschiedenis en de hoge 
LDL-cholesterol zetten de arts ertoe aan een 
genetisch bloedonderzoek aan te vragen om Familiale 
Hypercholesterolemie (FH) uit sluiten. Er zijn bij deze 
man echter geen mutaties aantoonbaar in de LDL-
receptor, de APOB- of de PCSK9-genen die oorzaak 
zijn van FH. De normale triglyceridemie sluit een 
Familiale Gecombineerde Dyslipidemie uit. De arts 
vraagt aan het laboratorium een verdere uitwerking van 
het lipidenprofiel op restmateriaal van het afgenomen 
bloedmonster. 

Oplossing: zie pagina 11 >
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deze patiënten vaak ondervinden. Zij begeleidde hen 
bij administratieve taken, tegemoetkomingen waar 
de patiënt recht op heeft, lotgenotencontact, een 
parcours uitstippelen naar haalbaar werk en andere 
maatschappelijke aangelegenheden.

Psychologische begeleiding
Naar eigen wens en behoefte kon elke patiënt zich 
laten bijstaan door de klinisch psycholoog. Zaken als 
taakmanagement, de coping bijsturen, begeleiding 
in het aanvaardingsproces en dergelijke meer zijn 
belangrijke actiepunten in dit revalidatieprogramma.

Educatieve sessies
De educatieve sessies, onder meer rond slaap en 
pijnmedicatie, eindigden steeds in een sterke interactie 
tussen de groepsleden. Hun eigen ervaringen kunnen 
uitwisselen gaf een meerwaarde aan het programma.

Referentie
1. Zie omzendbrief FOD maart 2013.

Het laboratoriumteam detecteert een zeer hoge 
Lp(a)-concentratie in het serum van deze man: 97 
mg/dl. Lp(a) of ‘lipoproteïne(a)’ is een cholesterolrijk 
LDL-partikel waarop een bijkomend apolipoproteïne, 
het apo(a), gebonden is aan het apoB (zie figuur). 
Apo(a) is een lange keten van meerdere, ‘kringle’-
achtige eiwitstructuren die sterke homologie (85%) 
met plasminogeen vertonen. Het ‘kringle 4 type 
2’ is bij de mens aanwezig in multipele herhaalde 
kopieën die variëren van 2 tot >40, afhankelijk van 
de genetische apo(a)-isovorm van het individu. De 
plasmaconcentratie van Lp(a) is daardoor afhankelijk 
van de hepatische synthesesnelheid van apo(a). Hoe 
kleiner de apo(a)-isovorm, hoe sneller de synthese 
verloopt en dus hoe hoger de Lp(a)-concentratie. Hoe 
groter de apo(a)-isovorm, hoe trager de synthese in de 
lever en dus hoe lager de Lp(a)-concentratie, tot zelfs 
onmeetbaar in het bloed. Hoge Lp(a)-concentraties zijn 
daardoor aangeboren en identificeren personen met 
een genetische predispositie voor atherotrombotische 
hart- en vaatziekten.2 

Zo’n 20% van de bevolking heeft een hoge Lp(a), 
>50 mg/dl. Het is aanbevolen om Lp(a) te testen bij 
personen met vroegtijdige cardiovasculaire ziekte, bij 
familiaal voorkomen van vroegtijdige cardiovasculaire 
ziekte en/of hoog Lp(a), of bij terugkerende 
cardiovasculaire verwikkelingen onder statinetherapie.2 

Het cholesterol in Lp(a) bedraagt ongeveer 45% 
van het gewicht van het partikel. Bij patiënten met 
een hoge Lp(a) kan dit bijdragen tot hoge totaal- en 
LDL-cholesterol meetwaarden in het laboratorium. 
Totaal cholesterol is de som van het cholesterol in alle 
lipoproteïnen HDL, LDL, VLDL en Lp(a). Het LDL-
cholesterol wordt in de meeste laboratoria berekend 
met de Friedewald-formule:  
LDLchol = Tot.chol – HDLchol – VLDLchol waarbij 

VLDLchol wordt ingeschat als triglyceriden/5 (in mg/dl). 
De Friedewald-formule houdt dus geen rekening met de 
Lp(a)-cholesterolcomponent. 

Bij deze man met Lp(a) concentratie van 97 mg/dl is de 
werkelijke, Lp(a)-gecorrigeerde LDLchol = 156 mg/dl 
– [0.45x Lp(a)] slechts 112 mg/dl! Deze gecorrigeerde 
waarde ligt onder de streefwaarde van <115 mg/dl voor 
matig-risico personen volgens de EAS/ESC richtlijnen.1 

Als preventiemaatregel adviseert de arts aan deze 
man het aanpassen van de levensstijl, inclusief 
professioneel dieetadvies en rookstopbegeleiding. Bij 
patiënten met verhoogd Lp(a) wordt een therapeutische 
streefwaarde van Lp(a) <50 mg/dl aanbevolen volgens 
EAS-consensus.2 Statines doen het Lp(a) slechts 
weinig dalen. Meer doorgedreven is het mogelijk om 
een reductie van >25% van Lp(a) te bekomen met 

niacine of met de nieuwe, veelbelovende antistoffen 
anti-PCSK9, maar er is voorlopig nog onvoldoende 
bewijs van de klinische effectiviteit van Lp(a)-gerichte 
farmacotherapie.

Voor meer informatie:
Prof. dr. Michel Langlois
dienst Laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan
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Medische opvolging
De twaalf weken revalidatie gingen gepaard met 
multidisciplinaire besprekingen van de patiënten. Bij 
de afsluiting van het programma besprak de patiënt 
de bereikte resultaten samen met de revalidatie- en/of 
doorverwijzende arts. De huisarts kreeg een verslag.

Follow-upprogramma Veerkracht
Doorheen de revalidatieweken groeide ook het besef 
dat een follow-upprogramma van Veerkracht niet 
mocht ontbreken. Zo krijgen de patiënten nu de 
mogelijkheid om in aansluiting op Veerkracht nog 
eenmaal per week oefentherapie te volgen. Dat 
maakt de overgang van Veerkracht naar volledige 
zelfredzaamheid minder bruusk.
Intussen een jaar later, met alle ervaringen van 
het multidisciplinair team en van tevreden eerste 
patiëntengroepen, hebben we het Veerkracht-

programma verder bijgestuurd om een nog beter 
effect op de rehabilitatie te bekomen. In de toekomst 
wil het MCC dit traject nog verder uitbouwen.

Dankzij de subsidiëring door het FOD is het mogelijk 
om de financiële belasting voor de patiënt minimaal 
te houden. Alle paramedische ondersteuning die 
de patiënt krijgt gedurende deze 12 weken, kan 
gekoppeld worden aan een kinesitherapiesessie. 
Voor de patiënt betekent dit een herleiding van 
het volledige programma tot de betaling van 24 
kinesitherapiesessies. 


