
Onlangs vond de aftrap plaats van de 
campagne “Living Acromegaly”. Met deze 
ambitieuze campagne wil Ipsen Farmaceu-
tica BV het belang van een holistische be-
nadering van acromegalie benadrukken en 
ondersteunen. In Nederland wordt jaarlijks 
bij vijftig tot honderd mensen de diagnose 
acromegalie gesteld. Bij acromegalie-
patiënten spelen biochemische factoren 
een belangrijke rol, zoals het normaliseren 
van de hormoonspiegels, maar ook het 
psychosociale aspect is van belang voor 
een optimale kwaliteit van leven. Ipsen 
onderkent dat psychosociaal welbevinden 
belangrijk is voor acromegaliepatiënten en 
steunt om deze reden verschillende initia-
tieven, waaronder onderzoek, waarvan er 
momenteel één wordt uitgevoerd in het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
door internist-endocrinologen Nienke 
Biermasz en Alberto Pereira, en 
neuropsychologe Cornelie Andela.

PSYCHOSOCIALE HULP
Eind jaren negentig werd de kwaliteit van 
leven van acromegaliepatiënten in kaart ge-
bracht en werd er in eerste instantie vast-
gesteld dat de kwaliteit van leven bij deze 
patiënten beperkt is. “Er wordt inmiddels 
veel onderzoek gedaan naar de factoren 
die tot beperking van kwaliteit van leven 
leiden”, vertelt Andela. “Daar hebben wij en 
anderen ons de afgelopen vijftien jaar mee 
bezig gehouden.” Andela en collega’s heb-
ben ook de psychosociale kant van acro-
megalie in kaart gebracht. Hierbij wilden ze 
begrijpen waarom, bij dezelfde aandoening 
en hormoonwaarden, de ene patiënt wel 
een goede kwaliteit van leven heeft en de 
andere niet. Ook willen de onderzoekers 
graag uitdragen dat de behandeling van 
een hormoonziekte verder gaat dan het 
behandelen van een hormoon alleen. Deze 
holistische benadering van acromegaliepa-
tiënten houdt volgens de onderzoekers in 
dat er naast de medische begeleiding ook 
psychosociale zorg wordt geboden vanuit 
de behoefte van de patiënt, waarbij 
endocrinologen en psychologen nauw 
samenwerken om een optimale kwaliteit 
van leven te realiseren. 

Om deze reden zijn Andela, Biermasz en 
Pereira met een onderzoek gestart, de Psy-
chosocial Intervention for Neuro Endocrine 
Tumors (PINET)-studie. “Door middel van 
focusgroepen luisterden we naar patiënten 
en zo achterhaalden we de behoefte van de 
patiënt”, aldus Biermasz.

PINET-STUDIE
De uitkomst van de PINET-studie was ten 
eerste dat er een nieuwe vragenlijst werd 
ontwikkeld waarbij het perspectief van de 
patiënt het uitgangspunt was. Hiermee 
kunnen de negatieve consequenties en be-
hoefte aan zorg van acromegaliepatiënten 
en andere hypofysepatiënten in kaart wor-
den gebracht. “In een vervolgonderzoek 
zullen we deze vragenlijst voorafgaand aan 
het consult af gaan nemen”, vertelt Andela, 
“zodat het tijdens het gesprek met de 
patiënt al duidelijk is waar de behoeftes 
liggen. Er is vaak niet genoeg tijd om dat 
tijdens een consult te bespreken. Het is 
een extra hulpmiddel om ook aan de psy-
chosociale behoeften te voldoen.” Ook is 
een bestaand zelfmanagementprogramma 
aangepast zodat het geschikt is voor hy-
pofyse-patiënten. In groepssessies kunnen 
patiënten met een psycholoog of maat-
schappelijk werker een programma door-
lopen dat gericht is op het verbeteren van 
zelfmanagementvaardigheden. Het ontwik-
kelen van de vragenlijst en het aanpassen 
van het zelfmanagementprogramma voor 
hypofyse-patiënten is het resultaat van dit 
project.

JUISTE TIMING
Waar in het ziektetraject biedt je bijvoor-
beeld een zelfmanagementprogramma 
nu aan? Biermasz geeft aan dat het juiste 
moment niet zo gemakkelijk vast te stellen 
is. Wanneer het te vroeg wordt aangebo-
den kan het zijn dat het voor de patiënt 
nog niet duidelijk is of en hoe de aandoe-
ning invloed zal hebben op zijn/haar leven, 
anderzijds wil je als hulpverlener patiënten 
graag handvaten bieden voordat proble-
men ontstaan, om deze hopelijk te voorko-
men. Andela vertelt: “We willen het niet pas 
aanbieden wanneer iemand is vastgelopen 
in zijn leven en met een depressie kampt.

Het meest geschikte moment zal waar-
schijnlijk ergens in het midden van het 
behandelproces liggen.” De wetenschap-
pers willen graag rekening houden met 
persoonlijke factoren wanneer ze patiënten 
benaderen met een zelfmanagementpro-
gramma. “Sommige mensen zijn bijvoor-
beeld zó moe, dat acht weken lang naar 
het ziekenhuis komen om met een groep 
lotgenoten te praten te zwaar is. De patiënt 
moet er aan toe zijn om dat aan te kunnen.”

MAATWERK
Een positief resultaat van het zelfmanage-
mentprogramma is dat patiënten efficiënter 
worden in het managen van hun aandoe-
ning. “We denken dat met duidelijke advie-
zen en een goede instructie patiënten beter 
op zichzelf kunnen passen. Desalniettemin 
moet je wel heel zeker weten dat de patiënt 
daar klaar voor is, goede afspraken maken 
en laagdrempelig bereikbaar zijn”, aldus 
Pereira. “De holistische benadering van 
acromegaliepatiënten vereist maatwerk.” 
Een voorbeeld hiervan is dat er in het kader 
van zorginnovatie wordt nagedacht over 
het verkorten van de opnameduur na een 
hypofyse-operatie. Momenteel verblijven 
patiënten die geopereerd zijn aan hun 
hypofyse een dag of vijf in het ziekenhuis. 
Biermasz: “In samenwerking met dr. Wou-
ter van Furth van de afdeling

neurochirurgie gaan we onderzoeken of 
door patiënten te betrekken bij zorg en op 
afstand in de gaten te houden, ze in de thuis-
situatie veilig kunnen herstellen. Door pati-
enten goed voor te lichten denken we dat 
zelfmanagement beter zal werken dan dat 
een patiënt voor langere tijd in het zieken-
huis verblijft. Uiteraard is het patiëntenper-
spectief hierin essentieel.”

VERVOLGONDERZOEK EN TOEKOMSTPLANNEN
De PINET-studie heeft vrij veel aandacht van 
de patiëntenvereniging gekregen. “Vanuit 
het patiëntperspectief werd er ‘eindelijk’ iets 
voor hen gedaan”, aldus Biermasz. “Maar we 
staan echt aan het begin om de holistische 
samenwerking te perfectioneren. Het is nog 
moeilijk om precies in te schatten welke 
patiënt baat heeft bij welke benadering. We 
moeten nog veel meer onderzoek doen hoe 
we deze begeleiding aan kunnen bieden 
op een gepersonaliseerde manier.” Op dit 
moment is het zelfmanagementprogramma 
beschikbaar in het LUMC, maar het idee is 
dat je het uit kunt rollen in andere centra. Er 
zijn nog wel veel logistieke uitdagingen, ook 
op het gebied van de vergoeding. De weten-
schappers staan er in ieder geval positief te-
genover: “We zouden graag het programma 
toegankelijk willen maken voor alle patiënten 
in Nederland die er behoefte aan hebben”, 
aldus Andela, Biermasz en Pereira.
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