
Help !  

een hypofyse-adenoom  

aan het stuur ! 
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Menu 

Piepklein stukje theorie: schildkliertesten 

 

Real life casussen: pearls & pitfalls 

• Hypersecretie 

• Uitval 

• Lokale problemen 

Please feel free to interrupt me ! 



Interactief theorie-onderwijs 

Een kleine kwis om op te warmen 



TSH ULN 

TSH LLN 

FT4 

LLN 

FT4

ULN 

NL 

TSH 

FT4 0 

1 2 3 

4 5 

6 7 8 



Primaire 

hypothyreoidie 

Primaire 

hyperthyreoidie 

Subklinische 

hypothyreoidie 

Subklinische 

hyperthyreoidie 



Gurnell et al Clin Endocrinol 2011 74 673 

Koulouri et al Best Pract Res Clin Endocrinol 2013 27 745 

1 

8 

2 

7 

4 

6 

3 

5 



Primaire 

hypothyreoidie 

Primaire 

hyperthyreoidie 

Subklinische 

hypothyreoidie 

Subklinische 

hyperthyreoidie 

Hypofysaire 

hypothyreoidie 

Hypofysaire 

hyperthyreoidie 

! ! 



Gurnell et al Clin Endocrinol 2011 74 673 

Koulouri et al Best Pract Res Clin Endocrinol 2013 27 745 

obesity 



Primaire 

hypothyreoidie 

Primaire 

hyperthyreoidie 

Subklinische 

hypothyreoidie 

Subklinische 
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nonthyroidal illness 

IL6 → Δ deiodinase →  T3 

 feedback 

nl T4/TSH  
 

severe/prolonged:  TSH;  FT4 
 

recovery soms  TSH 

FT3 



Primaire 

hypothyreoidie 

Primaire 

hyperthyreoidie 

Subklinische 

hypothyreoidie 

Subklinische 

hyperthyreoidie 

+ altijd denken aan 

analytische interferentie / 

medicatie-interferentie / 

altijd evolutie bekijken 



Interactief praktijk-onderwijs 

6 patiënten - 6 groepspraktijken 



Casus 1:  

Man 72 jaar 

MVG:  Arteriële hypertensie 

  Hypercholesterolemie 

  Heelkunde voor sinusitis 

  Appendectomie 

  Gonartrose 

medicatie: Totalip 40 mg 

  Stilnoct 

klachten: adynamie 

  vermagering (84→80) 

  zweten (D=N) 

  knieprothese gepland 

Wat wil je weten ? Wat ga je doen ? dd ? 



   eenheid  LLN ULN . 

Hb  10.5 g/dl  12.9 16.6  

Rbc  3.57 106/mm3  3.98 5.47 

Hct  30 %  35 46 

MCV  84 fl  82.4 97.3 

MCH  29.4 pg  28 34.2 

MCHC  35 g/dl  33.2 36.9 

Leukocyten 10.7 103/mm3  3.5 9.8 

Formule  nl  

Thrombocyten 216 103/mm3  142 340 
 

Sedimentatie 1u 8 mm  1 15   

CRP  11 mg/l  0 10 
 

ijzer  75 µg/dl  49 181 

transferrine 304 mg/dl  206 381 

TfSat  18 %  20 45 

ferritine  31 µg/l  18 464 

B12  208 ng/l  187 883 

foliumzuur 2.5 µg/l  2.3 
 

Casus 1: meegebracht labo 



   eenheid  LLN ULN . 

creatinine 1.31 mg/dl  leeftijdsgebonden 

MDRD  55 ml/min/1.73m3 
 

Na  132 mmol/l  137 145  

K  4.6 mmol/l  3.7 5.1 

Cl  103 mmol/l  98 107 

HCO3  22 mmol/l  22 30 

anion gap 7 mmol/l   
 

Ca  2.54 mmol/l  2.10 2.55 

PO4  1.07 mmol/l  0.81 1.45 

albumine 4 g/l  3.5 5 

PTH  44 ng/l  15 68.3   

25 OH-D  17 ng/ml  30 

 

TSH  4.1 mU/l  0.35 4.94 

Casus 1: meegebracht labo 



   eenheid  LLN ULN . 

AST (GOT) 34 U/l   40 

ALT (GPT) 28 U/l   40 

γ-GT  31 U/l  15 73 

ALP  47 U/l  38 126 
 

glucose  68 mg/dl   
 

tot cholesterol 193 mg/dl   

HDL  38 mg/dl   

LDL  115 mg/dl   

triglyceriden 200 mg/dl   
 

Casus 1: meegebracht labo 



Casus 1: meer dyspnee, verbrede hartschaduw 



Pericardeffusie: etiologie ?? 

 

- infectieuze serologie: 

  IgG positief en IgM negatief  voor Toxoplasma en Mycoplasma pneumoniae 

(doorgemaakte infectie) 

  negatief: Coxsackie, EBV, CMV, Adeno, HepB en C, Influenza A,B; Borrelia, 

Lues, HIV 

- auto-immune antistoffen: RA-test 23 U/ml (nl 0-12); Waaler-Rose 160; ANF 

en ANCA negatief 

- hemoculturen steriel 

- cyto beenmerg: geen argumenten voor primaire hematologische maligniteit, 

reactief merg 

- flowcytometrie perifeer bloed: geen afwijkende populaties aantoonbaar 

- tumormerkers:  NSE, CEA EN AFP negatief; PSA licht verhoogd (9,3 ng/ml) 

- 24-uurs urinecollectie: geen proteïnurie, creatinineklaring normaal 

- eiwitelektroforese: normaal 

- ACE: 23 U/l (nl. 12-68) 

 

 ONVERKLAARD 

Casus 1 



Etiologie AAT, moeheid, vermagering, zweten, hyponatremie, gynecomastie ?? 

Endocrien ?? 
 

Casus 1 

- voorbereiding consult: toch niet grotendeels cardiaal ? 
 

! toch eens denken aan endocriene pathologie ! 
 

- primaire hyperthyreoidie zo goed als uitgesloten met TSH 4.1 mU/l 
 

! niet enkel aan de schildklier / diabetes ! 
 

- hypogonadisme ? cfr moeheid, zweten, gynecomastie 

- cave bijnierschorsinsufficiëntie als "great mimic" 



Casus 1: consult endocrinologie 

ziet er ahw 10 jaar ouder uit 

- haar uitgedund, heel fijn en droog 

- huid is zacht en droog 

- hele fijne rimpeltjes 

- bleek, mucosae relatief gespaard 
 

+ verschillende assen die potentieel 

geimpliceerd zijn 

 quid hypofyseprobleem ? 
 

verder KO: 

axillair minder beharing 

pubisbeharing relatief gespaard 

Geller et al Clinics Dermatology 2006 (24): 266 



Geller et al Clinics Dermatology 2006 (24): 266 

Casus 1 



Casus 1: hormonaal 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  6.2 µg/dl   

transcortine 40 mg/l  23 83 

vrij cortisol  ng/ml   

ACTH  7 pg/ml  0 46 

FT4  0.72 ng/dl  0.78 2.44 

TSH  4.2 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 2.7 ng/dl  71.8 623 

SHBG  37.5 nmol/l  7.5 55 

LH  1.6 IU/l 

FSH  2.0 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  < 35 µg/l  117 317 (< -2 SD) 

prolactine 9.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  135 mmol/l  137 145   

glc  68 mg/dl   

tijdstip: 6u30, leeftijd: 72, geslacht: man, toestand: hospitalisatie, medicatie: - 



Casus 1: hormonaal 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  6.2 µg/dl   

transcortine 40 mg/l  23 83 

vrij cortisol 4.02 ng/ml   

ACTH  7 pg/ml  0 46 

FT4  0.72 ng/dl  0.78 2.44 

TSH  4.2 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 2.7 ng/dl  71.8 623 

SHBG  37.5 nmol/l  7.5 55 

LH  1.6 IU/l 

FSH  2.0 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  < 35 µg/l  117 317 (< -2 SD) 

prolactine 9.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  135 mmol/l  137 145   

glc  68 mg/dl   

tijdstip: 6u30, leeftijd: 72, geslacht: man, toestand: hospitalisatie, medicatie: - 



≤ 3 µg/dl zeker insufficient, ≥ 18 µg/dl zeker normaal 

Cutoff 10 µg/dl: sensitiviteit 60%, specificiteit 75% 

bij acute ziekte is de cut-off eerder 15 µg/dl 

Grinspoon et al, JCEM 1994; 79 

Erturk et al, JCEM 1998; 2350 

Uitval corticotrope as 



Ref 

Uitval corticotrope as: hoe bevestigen ? 

Bevestiging 
 

* Insulinetolerantietest 

 insulinedosis zodat hypoglycemie < 40 mg/dl 

 meting cortisol en groeihormoon na 30, 45, 60, 75 min 

 cortisol moet stijgen ≥ 18 µg/dl 

 = gouden standaard 

 

* Synacthentest 

 injectie 1-250 µg Synacthen 

 meting cortisol na 30 en 60 minuten 

 cortisol moet stijgen ≥ 18 µg/dl 

 vals negatief bij acute / recente AI   



Dorin et al Ann Int Med 2003 

Uitval corticotrope as 

"helpful for ruling in, but not for ruling out secondary adrenal insufficiency"  

 



Grinspoon et al, JCEM 1994; 79 

Uitval corticotrope as: oorzaak ? 



Casus 1: hormonaal 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  6.2 µg/dl   

transcortine 40 mg/l  23 83 

vrij cortisol 4.02 ng/ml   

ACTH  7 pg/ml  0 46 

FT4  0.72 ng/dl  0.78 2.44 

TSH  4.2 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 2.7 ng/dl  71.8 623 

SHBG  37.5 nmol/l  7.5 55 

LH  1.6 IU/l 

FSH  2.0 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  < 35 µg/l  117 317 (< -2 SD) 

prolactine 9.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  135 mmol/l  137 145   

glc  68 mg/dl   

tijdstip: 6u30, leeftijd: 72, geslacht: man, toestand: hospitalisatie, medicatie: - 



www.endotext.org 

Uitval thyreotrope as 



Grunenwald et al Pituitary 2014; accepted 

Auernhammer et al, Pituitary 2007; 10: 1-15 

Uitval thyreotrope as 

FT4 is in 25% laagnormaal 

FT3 slechts in 75% verlaagd 

totaal T4 in 40-60 % normaal 

TSH verlaagd in 8-19 %  

TSH laagnormaal in 70-84 %  

TSH verhoogd in 8-11 % !! 

TRH test ? slechts 35-55 % blijven beneden stijging 4 mU/l 



Casus 1: hormonaal 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  6.2 µg/dl   

transcortine 40 mg/l  23 83 

vrij cortisol 4.02 ng/ml   

ACTH  7 pg/ml  0 46 

FT4  0.72 ng/dl  0.78 2.44 

TSH  4.2 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 2.7 ng/dl  71.8 623 

SHBG  37.5 nmol/l  7.5 55 

LH  1.6 IU/l 

FSH  2.0 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  < 35 µg/l  117 317 (< -2 SD) 

prolactine 9.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  135 mmol/l  137 145   

glc  68 mg/dl   

tijdstip: 6u30, leeftijd: 72, geslacht: man, toestand: hospitalisatie, medicatie: - 



Travison JCEM 2007; 92: 549 

 

Uitval gonadotrope as 

300 

(7) 

ng/dl 

indien LH niet gestegen: hypofysair 



Uitval gonadotrope as 

Wat als hij een zij was geweest ? 
 

Jonge vrouw: moeilijker 

- amenorree 

- meet oestradiol en gonadotrofinen dag 1-5 

 

Oude vrouw: gemakkelijker 

- afwezigheid van de normale postmenopauzale stijging van 

de gonadotrofinen 

 



Casus 1: hormonaal 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  6.2 µg/dl   

transcortine 40 mg/l  23 83 

vrij cortisol 4.02 ng/ml   

ACTH  7 pg/ml  0 46 

FT4  0.72 ng/dl  0.78 2.44 

TSH  4.2 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 2.7 ng/dl  71.8 623 

SHBG  37.5 nmol/l  7.5 55 

LH  1.6 IU/l 

FSH  2.0 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  < 35 µg/l  117 317 (< -2 SD) 

prolactine 9.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  135 mmol/l  137 145   

glc  68 mg/dl   

tijdstip: 6u30, leeftijd: 72, geslacht: man, toestand: hospitalisatie, medicatie: - 



Casus 1: hormonaal 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  6.2 µg/dl   

transcortine 40 mg/l  23 83 

vrij cortisol 4.02 ng/ml   

ACTH  7 pg/ml  0 46 

FT4  0.72 ng/dl  0.78 2.44 

TSH  4.2 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 2.7 ng/dl  71.8 623 

SHBG  37.5 nmol/l  7.5 55 

LH  1.6 IU/l 

FSH  2.0 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  < 35 µg/l  117 317 (< -2 SD) 

prolactine 9.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  135 mmol/l  137 145   

glc  68 mg/dl   

tijdstip: 6u30, leeftijd: 72, geslacht: man, toestand: hospitalisatie, medicatie: - 



Casus 1: Oorzaak hypopituitarisme ? 



Casus 1: Substitutie 

volgorde van belang !! 

hydrocortison → T4 → Testosteron → GH 
 

• NIET eerst schildklier  

- kan acute bijnierschorsinsufficiëntie uitlokken 

- nooit hypothyroidie substitueren als kans op cort. insuff. ! 
 

• eerst testosteron komt de GH status ten goede 
 

• NIET eerst groeihormoon  

- lokt potentieel een acute bijnierschorsinsufficiëntie uit 

- verergert secundaire hypothyreoidie 

Schneider et al Lancet 2007; 369: 1461 



Schneider et al Lancet 2007; 369: 1461 

Casus 1: Substitutie 

• Hydrocortison 

- 2a3 dosissen, bv 10-5-5 mg; eerste dosis zo vroeg mogelijk 

- titreren op kliniek, ACTH, cortisolurie 
 

• L-thyroxine +/- 1.1 µg/kg op deze leeftijd 

- titreren op vrij T4 (mediaan) 
 

• Sustanon 250 mg/3 weken → q2w / Nebido / Androgel 

- titreren op dal-testosteron 

vrouw: Femoston conti, gewone pil 
 

• Groeihormoon start 0.2 mg/d 's avonds 

- titreren op IGF-1 (leeftijdsgecorrigeerde normaalwaarde) 

- cave invoeren oestrogenen: maakt groot verschil 





Ref 

Titel 

Tekst 

 



Chou et al J Emergency Medicine 2005; 28: 293 

Casus 1: Afloop 

algemene klachten en biochemische afwijkingen beter 

 

pericardeffusie was moeizaam te controleren tot na 

thyroidsubstitutie 

 

patiënt is nu 75 jaar en gaat iedere dag joggen 

 



Risicosituaties ? 

Risicosituaties 

 

- hypofyseproblemen / heelkunde daarvoor 

 

- na craniële bestraling 

 

- na moeilijke bevalling (Sheehan) 

 

- na craniaal trauma 

 

- na corticotherapie 

 





Medscape 

Wat is dit ? 

 



Medscape 

Wat is dit ? 

 



Medscape 

Waarmee komt deze man ? 

 



Waarmee komt deze man ? 

 

- hypofysaire uitval 

- visus-stoornissen 

- hypofyse incidentaloom 

- afbuigende groeicurve 

hier moet je uiteraard 

screenen voor GH-exces 

Screenen indien: 

- geen andere verklaring 

- discrepant klinisch beeld 

- evolutie gelaat, extremiteiten 

- artrose, CTS, LVH, poliep 

- zweten 

- diabetes 

- nierstenen 

- grote gestalte 

 



Casus 2: man 62 jaar 

Persoonlijke voorgeschiedenis    

Arteriele hypertensie +/- 2010 

- hypertensief longoedeem 

- linkerkamerhypertrofie 

- diastolisch hartfalen 

 

Huidige medicatie   

Coversyl 5 mg, Amlodipine 5 mg, Emconcor 2.5 mg, Asaflow 160 mg   

 

Probleemstelling     

Hypertensie + LKH. Laatste jaar dyspnee. Gewicht idem. Grove handen, bredere 

voeten. Tong verdikt. Geen last van artrose. Fam hormonale problemen, 

maagulcera en nierstenen negatief. Hoofdpijn li > re. Vader gestorven aan 

longkanker en moeder overleden aan hartaanval op 89 jarige leeftijd. 

 

Klinisch onderzoek    

L 174 cm - G 84.8 kg 

BD 158/88 mm Hg - pols 58/min (thuis 128 systolisch) 

Acromegaal in gelaat, voeten, handen; mogelijk enkele collagenomen  



Casus 2 

Bilan: 

   eenheid  LLN ULN 

cortisol  12.7 µg/dl   

transcortine 35 mg/l  23 83 

vrij cortisol 8.84 ng/ml   

ACTH  < 5 pg/ml  0 46 

FT4  1.07 ng/dl  0.7 1.48 

TSH  1.3 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 144 ng/dl  71.8 623 

SHBG  53 nmol/l  7.5 55 

LH  4.8 IU/l 

FSH  16.8 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  776 µg/l  117 317 

prolactine 33.2 µg/l  9.7 17.9 

Na  142 mmol/l  137 145   

glc  98 mg/dl   

tijdstip: 9u30, leeftijd: 62, geslacht: man, toestand: consultatie, medicatie: gb 

wat zou je aanvragen ? 



Casus 2 

Geen GH bepaling ?? 

- wordt pulsatiel gesecreteerd 

- wel in kader van dynamische testen !  

- OGTT is uiteraard gebeurd en toonde non-suppressie 

- groot probleem van standaardisatie 

 - historische ≠ huidige GH standaarden 

 - verband tussen aantal mg en aantal E is veranderd 

 - kits verschillen bij zelfde staal met factor 3 

 



Casus 2 

IGF-1:  

- gelijkaardige problematiek van standaardisatie 

- kits verschillen met factor 2 

- leeftijds- en geslachtsafhankelijkheid ! 

- IGF-1 kan laag zijn op oude leeftijd, bij vrouwen, postmenopauzaal en bij acute ziekte 

  IGF-1 kan hoog zijn bij DM2 en levercirrose 

IGF-1 evolutie bij mannen
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Casus 2 

NMR: in 2e instantie 

cfr op die LT 10 % 

incidentalomen 



Casus 2: afloop 

IGF-1:  

IGF-1 evolutie
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diagnose 

diagnose was 6 maanden tevoren gemist omwille van 

gebruik van normaalwaarden niet aangepast aan leeftijd en 

geslacht 





Casus 3: man 47 jaar 

VOORGESCHIEDENIS    

BRCA mutatie 

 

HUIDIGE PROBLEMATIEK     

Recent visusklachten. Oftalmo: bitemporale hemianopsie. NMR: grote sellaire 

massa. Verwijzing chirurgie en vraag preoperatief hormonaal bilan. 

- Geen hoofdpijn. Geen gewichtsveranderingen. Geen orthostatisme. Geen 

galactorree. Geen libidoverlies. Geen acromegalie stigmata.  Geen polyurie.  

- Geen familiale voorgeschiedenis van nierstenen, maagulcera, osteoporose, 

hormonale stoornissen (behoudens hypothyreoidie bij zus, op jongere leeftijd). 

BRCA mutatie bij de patiënt gedetecteerd nav borstca bij beide zussen. 

 

KLINISCH ONDERZOEK    

L 178 cm - G 91.8 kg - BMI 29 kg/m² 

BD 134/74 mm Hg lig = staand 

Cardiopulmonair geen bijzonderheden 

Abdomen soepel, geen HSM 

Geen Cushing of acromegalie-stigmata 

Geen gynecomastie 



Kirkham, Neuro-ophthalmology meeting nov 11 1971 

McIlwayne J neuro-ophthalmology 2005; 25: 40 

Casus 3: wat zijn de visusklachten bij hypofyselijden ? 

Klassiek wordt gevraagd naar "oogkleppen".  

Dat is iets wat patiënten niet ervaren doordat er compensatie is. 

Eventueel wel meer problemen in het verkeer. 

 

De patiënten rapporteren wel problemen met fijne handelingen 

zoals nagels knippen, schroeven indraaien, snoeien, lezen 

Er zijn ook problemen met dieptezicht 

= zgn pseudo-blindheid, enkel optredend bij fixatie (convergentie) 

 

 

 

De patiënten rapporteren ook soms een episode van verspringende beelden 

 

 

Cave: de overstekende vezels worden niet enkel getroffen bij een massa die zich 

centraal naar boven toe uitstrekt, maar ook bij massa's meer lateraal. Het is niet 

de directe druk maar wel het feit dat mekaar kruisende vezels mekaar bij druk 

meer beschadigen dat telt. 



Casus 3: man 47 jaar 

VOORGESCHIEDENIS    

BRCA mutatie 

 

HUIDIGE PROBLEMATIEK     

Recent visusklachten. Oftalmo: bitemporale hemianopsie. NMR: grote sellaire 

massa. Verwijzing chirurgie en vraag preoperatief hormonaal bilan. 

- Geen hoofdpijn. Geen gewichtsveranderingen. Geen orthostatisme. Geen 

galactorree. Geen libidoverlies. Geen acromegalie stigmata.  Geen polyurie.  

- Geen familiale voorgeschiedenis van nierstenen, maagulcera, osteoporose, 

hormonale stoornissen (behoudens hypothyreoidie bij zus, op jongere leeftijd). 

BRCA mutatie bij de patiënt gedetecteerd nav borstca bij beide zussen. 

 

KLINISCH ONDERZOEK    

L 178 cm - G 91.8 kg - BMI 29 kg/m² 

BD 134/74 mm Hg lig = staand 

Cardiopulmonair geen bijzonderheden 

Abdomen soepel, geen HSM 

Geen Cushing of acromegalie-stigmata 

Geen gynecomastie 



Casus 3 



Casus 3 



Casus 3: man 47 jaar 

VOORGESCHIEDENIS    

BRCA mutatie 

 

HUIDIGE PROBLEMATIEK     

Recent visusklachten. Oftalmo: bitemporale hemianopsie. NMR: grote sellaire 

massa. Verwijzing chirurgie en vraag preoperatief hormonaal bilan. 

- Geen hoofdpijn. Geen gewichtsveranderingen. Geen orthostatisme. Geen 

galactorree. Geen libidoverlies. Geen acromegalie stigmata.  Geen polyurie.  

- Geen familiale voorgeschiedenis van nierstenen, maagulcera, osteoporose, 

hormonale stoornissen (behoudens hypothyreoidie bij zus, op jongere leeftijd). 

BRCA mutatie bij de patiënt gedetecteerd nav borstca bij beide zussen. 

 

KLINISCH ONDERZOEK    

L 178 cm - G 91.8 kg - BMI 29 kg/m² 

BD 134/74 mm Hg lig = staand 

Cardiopulmonair geen bijzonderheden 

Abdomen soepel, geen HSM 

Geen Cushing of acromegalie-stigmata 

Geen gynecomastie 



Casus 3 

Hormonaal bilan 

    eenheid  LLN ULN 

cortisol  9.5 µg/dl   

transcortine 32 mg/l  23 83 

vrij cortisol 6.45 ng/ml   

ACTH  21 pg/ml  0 46 

FTI  7.2   4.8 12.7 

TSH  1.25 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 112 ng/dl  71.8 623 

SHBG  36.8 nmol/l  7.5 55 

LH  1.3 IU/l 

FSH  3.4 IU/l  1.7 9.7 

GH   ng/ml   3 

IGF-1  292 µg/l  117 317 (+ 1 SD) 

prolactine 44 µg/l  9.7 17.9 

Na  144 mmol/l  137 145   

glc  98 mg/dl   

tijdstip: 11u30, leeftijd: 47, geslacht: man, toestand: consultatie, medicatie: - 



Abele et al Clin Radiol 2012; 67: 821 

Dd 

Functioneel ? 

 

Enkel adenohypofyse ? 

Niet functioneel hypofyse macroadenoom 

(Craniopharyngeoom) 

(Rathke cyste) 

(Hypofysecarcinoom) 

Meningeoom 

Astrocytoom 

Kiemceltumor 

Metastase 

... 



Dd 

Macroprolactinoom !! 

 - is meest frequente grote tumor in de hypofyse 

 - anders laag testo en bewaard IGF-1 onverklaard 

 - GH als cosecretie prolactine ? 

Niet functioneel hypofyse macroadenoom 

(Craniopharyngeoom) 

(Rathke cyste) 

(Hypofysecarcinoom) 

Meningeoom 

Astrocytoom 

Kiemceltumor 

Metastase 

... 



Jones Clin Endocrinol 2006; 64: 234 

Contactname met de klinisch bioloog 

prolactine hermeten op zelfde staal 

na verdunning: 13325 µg/l 



Casus 3: Verder verloop 

R/ cabergoline; heelkunde w voorlopig niet geannuleerd 

10 dagen later:  subjectieve verbetering van de visus 

2 weken later: prolactine 13325  429 ng/ml 
 

op vraag van patiënt wordt operatie "on hold" gezet tot oogcontrole 
 

4 weken later: bevestiging normaal gezichtsveld 

3 maanden later: prolactine 8.8 ng/ml 



prolactine onderdrukt, gezichtsveld blijft normaal 

Casus 3: afloop (uiteindelijk geen heelkunde) 

Een grote tumor van de hypofyse kan een 

prolactinoom zijn. 

(en als dusdanig gemakkelijk(er) 

behandelbaar) 

 

Een prolactinespiegel kan vals laag zijn. 

 een groot sellair RIP passeert best eerst bij 

de endocrinoloog vooraleer naar de chirurg te 

gaan 



Molitch, May Clin Proc 2005; 80: 1050 

terzijde: ... prolactinestijging is niet altijd een prolactinoom 

macroprolactine 

lactatie 

zwangerschap 

stress (tot 50 µg/l) 

hypothyreoidie (tot 40 µg/l) 

steeleffect (tot 100 µg/l) 

acromegalie (tot 200 µg/l) 

medicatie (< 100 µg/l, zz hoger) 





Casus 4 

Wat is dit ? 

+ 10 kg 



Ref 

Discriminatie obv kliniek 



Aron Rev End Metab Dis 2010 

Elte EJIM 2011 

Discriminatie obv kliniek 

- bij zeer snel ontwikkelende Cushing (meestal ectopisch ACTH syndroom), zijn 

deze klinische tekens soms nog afwezig 

- corticoidgebruik !! (pillen, zalven, injecties, vnl op plaatsen met weinig vet) 

- gebruik CYP3A4 remmers (significante invloed op metabolisatie !!!) 

WAT NAVRAGEN ? 



Casus 4:  

 full blown Cushing is een klinische diagnose,  

maar komt haast niet meer voor 

 "minder dan full blown", enkele karakteristieken: 

verwart zich met de veel frequentere Cushingoide obesitas 



Cushing: hoe screenen ? 

cortisolurie 

 techniek: 2 collecties 20u-20u, creatinine meten 

 cutoff (ons labo) 90 µg/24 u 

 

1 mg DST 

 techniek: 23u 1 mg dexamethason, 8u cortisol/TC 

 cutoff (µg/dl): 1.8 (se 95%, sp 75%), 5 (sp 95%) 

 cave 3-8% vd patiënten met Cushing disease supprimeren < 2 

 

23u speekselcortisol 

 techniek: 23u ½u ervoor niet spoelen, poetsen, drinken, roken 

 cutoff (ons labo): tot 2.72 µg/l 

 

ochtend ACTH laag (<5): controleren, indien effectief betrouwbaar laag is 

pseudo-Cushing minder waarschijnlijk 

240.7 

µg/24u 

7.5 

µg/dl 

15.7 

µg/l 

15.2 

pg/ml 



confounders bij screening voor Cushing 

voor alle screeningsmethodes (hier circadiane variatie meestal wel bewaard) 

fp - obesitas (2-mg DST beter) 

 - alcoholisme ( UFC tenzij cirrose,  1mgDST tenzij abstinentie) 

 - angst, depressie, stress (midnight speekselcortisol beter) 

 - anorexia nervosa 

 - diabetes 

 - late zwangerschap 

 - gegeneraliseerde cortisolresistentie 

fn - cyclische Cushing 
 

 

specifiek voor UFC 

fp  - bij > 5 l drinken  UFC 

fn  - incomplete collectie, GFR < 30 ml/min 
 

specifiek voor 1mg DST 

fp: oestrogenen, slechte absorptie, CYP3A4 enhancers (alcohol, barbituraten, 

phenytoine, carbamazepine, rifampicine), leverfalen 
 

specifiek voor speekselcortisol 

fp - shiftwerk, onregelmatig slapen, roken, drop, poetsen, gingivitis 



differentiatie ACTH afhankelijk vs onafhankelijk 

ectopisch ACTH fenotype ? 

zeer hoog ACTH, hypokaliemie, hypertensie ++ 

15.2 

pg/ml 

ACTH 8u, op ijs 

< 5 pg/ml bij 2 gelegenheden  doe bijnier-CT 

5-10 pg/ml    doe CRH test 

> 10 pg/ml, zeker > 15 pg/ml  doe NMR hypofyse 
 

cave sommige pten met centrale Cushing hebben een laagnormaal ACTH  

cave sommige pten met bijnier Cushing hebben een niet gesupprimeerd ACTH 



bevestiging Cushing disease 



Ref 

Casus 4: NMR  



Casus 4: sinus petrosus sampling  



Ref 

Casus 4: verder verloop  

Heelkundige ingreep UZ Leuven 

nadien nog steeds verhoogde cortisolurie 

nu pasireotide 





Casus 5 

MVG:  Bechterew 
 

HP:  Multinodulaire goiter   

TSH 1.67 mU/l 

FT4 2.66 ng/dl 

ULN 2.19 





Casus 5 



Casus 5: afloop 

Goede controle van TSH hypersecretie, FT4 en goitervolume 

met sandostatine-analogen 

 

Definitieve controle met wegname van microadenoom 

 

Thyroidectomie bleek uiteindelijk toch noodzakelijk 

 





Casus 6: man 59 jaar 

MVG:   - 

medicatie: - 

presentatie: * linkeroog dicht 

  * hevige hoofdpijn, plots ontstaan, pancranieel 

  * ziet niet goed  

Wat doe je ? 



Pandit et al; Lancet 2001: 358, 1339 

Cooper et al, Practical neurology 2009; 9: 324 

Hoe visusuitval nagaan ? 



Ophtobook 

Hoe oogmotiliteit nagaan ? 

0 0 

0 70 

60 



Casus 6: man 59 jaar 

MVG:   - 

medicatie: - 

presentatie: * linkeroog dicht 

  * hevige hoofdpijn, plots ontstaan, pancranieel 

  * ziet niet goed  

iets met de ogen of iets intracerebraal ? 

klinisch: * ogen zijn niet rood 

  * ptose linkerooglid 

  * linkeroog "down & out" 

  * bitemporale hemianopsie 

  * li pupil gedilateerd 



Casus 6 

Waaraan denk je ? 

 

 

 

ptose + "down & out" = N III (oculomotorius) 

letsel in sinus cavernosus waarschijnlijker 

letsel door externe druk waarschijnlijker < pupil gedilateerd 

Watt et al Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2008; 4(11): 635 

Ophtobook (via youtube) 

wat geeft acuut externe druk in de sinus cavernosus ? 



Casus 6 

 



Casus 6 

Hormonaal bilan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretatie ? 

 

Dringend CT angio en advies neurochirurgie 

Transsfenoidale ingreep 

   eenheid  LLN ULN 

cortisol  1.2 µg/dl   

FT4  0.56 ng/dl  0.7 1.48 

TSH  0.191 mU/l  0.35 4.94 

Testosteron 21.4 ng/dl  71.8 623 

LH  1.4 IU/l 

FSH  2.3 IU/l  1.7 9.7 

IGF-1   µg/l  117 317 

prolactine < 1.4 µg/l  9.7 17.9 

tijdstip: 16u, leeftijd: 59, geslacht: man, toestand: in stress, medicatie: - 





Take home messages 



Geller et al Clinics Dermatology 2006 (24): 266 

Aanknopingspunten hypopituitarisme 

Onverklaard algemeen slecht 



Aanknopingspunten hypopituitarisme 

Cortisol 8 am < 10 µg/dl  & normaal /  ACTH 

 

T4 < LLN    & normaal /  TSH 

 

Testosteron 8 am < 300 ng/dl & normaal /  LH 

 

Oestradiol D3 < nl folliculair & normaal /  LH 

 

postmenopauzaal afwezige stijging LH en FSH 

 

laag prolactine / hoog prolactine / nl prolactine 

 

hoog natrium & lage urine osmolaliteit 

of: laagnormaal ... 





Aanknopingspunten lokale schade 

hoofdpijn kan het gevolg 

zijn van een hypofyse 

probleem  

(bi)temporale visusuitval 

hypothalame problemen 

- hypothermie 

- hyperfagie 

- hypersomnolentie 

- hypersexualiteit 

- ... 

NIV trochlearis, sup obl m 

verticale diplopie bij blik naar 

mediaal/onder 

moeilijkheden bij lezen, verticale diplopie 

N III oculomotorius, niet: lat rect & sup obl m, ook elev palp, ps (perif) 

ptose, mydriase, oog down (sup obl) & out (lat rect), verticale diplopie 

N VI abducens, lat rect 

aangetast zijde: oog inwaarts gericht  

horiz diplopie vnl bij laterale blikrichting 

N V1 sensorisch hoofd 

N V2 sensorisch kaak 



Kirkham, Neuro-ophthalmology meeting nov 11 1971 

McIlwayne J neuro-ophthalmology 2005; 25: 40 

Visusklachten bij hypofyselijden ? 

Klassiek wordt gevraagd naar "oogkleppen".  

Dat is iets wat patiënten niet ervaren doordat er compensatie is. 

Eventueel wel meer problemen in het verkeer. 

 

De patiënten rapporteren wel problemen met fijne handelingen 

zoals nagels knippen, schroeven indraaien, snoeien, lezen 

Er zijn ook problemen met dieptezicht 

= zgn pseudo-blindheid, enkel optredend bij fixatie (convergentie) 

 

 

 

De patiënten rapporteren ook soms een episode van verspringende beelden 

 

 

Cave: de overstekende vezels worden niet enkel getroffen bij een massa die zich 

centraal naar boven toe uitstrekt, maar ook bij massa's meer lateraal. Het is niet 

de directe druk maar wel het feit dat mekaar kruisende vezels mekaar bij druk 

meer beschadigen dat telt. 



Ref 

Cushing 

Igv brede paarse striae, centripetale obesitas, moon face, 

proximale spierzwakte, onverklaarde osteoporose:  

screenen met cortisolurie en 1 mg DST 
 

Klinisch, biochemisch, radiologisch is het potentieel op foute 

diagnose zeer groot: medicatie ?? 
 

In geval van reële Cushing is het potentieel op grote 

problemen zeer groot. 



TSH-oma 

Goiter met gestegen FT4 zonder onderdrukking van het TSH 

= vreemd 

 

Dd: heterofiele antistoffen, T4 resistentie, amiodarone, 

noncompliance, ... 

 

 



Acromegalie 

Vaak in eerste instantie een klinische diagnose. 

 

Er ook aan denken bij artrose, carpal tunnel, LVH, poliepen, 

zweten, diabetes, nierstenen ! 

 

De testen ter bevestiging worden geplaagd door allerlei 

analytische problemen. 

 suggestie: als je al de nodige bepalingen doet, doe ze 

dan in het labo van de endocrinoloog waarmee je 

samenwerkt, of ken je eigen kit / normaalwaarden 

 

De behandeling van acromegalie is vaak multimodaal en 

moeizaam. 



Prolactinoom 

Bij vrouw: amenorree, galactorree 

Bij man: hypogonadisme 

 

Kan zowel micro- als macroadenoom zijn 

 

Prolactine kan:  

- vals positief zijn: macroprolactine, zwangerschap, lactatie, 

acromegalie, medicatie, steeleffect, hypothyreoidie 

 

- vals negatief zijn: high dose hook effect 

 



De hypofyse: nooit kwaadaardig ? 

 

Primair maligne processen thv de hypofyse  

- zéér zeldzaam 

 

Lokaal agressieve tumoren 

- bv craniopharyngeomen 

- minder zeldzaam 

 

Metastasen 

- komen meer voor ! 

- bij kankerpatiënten die internistisch slechter gaan denken aan endocrien lijden 

(bijniermetastase, hypofysaire meta) 

- NB hypofysepathologie secundair aan antitumorale behandelingen bestaat ook 

 

Zeker aan denken aan maligniteit bij 

- combinatie hoofdpijn, oogmotiliteitsstoornissen, DI 

- lumenvermindering vd arteria carotis interna 



Hypofysepathologie in de GZA 

 

MOC endocriene tumoren   Interventionele radiologie 

Dr. H. Becq  Dr. B. De Foer  Dr. O. D'Archambeau 

Dr. W. Vinck  Dr. W. Van Rompaey  

Dr. P. Abrams  Dr. F. Homans  Schedelbasis-team 

Dr. H. Verstraete  Dr. A. Meskal  Dr. T. Van Havenbergh 

Dr. A. Rutten  Dr. B. Van Den Eynden Dr. T. Somers 

Dr. T. Van Havenbergh Dr. F. Van De Mierop Dr. L. Heytens 

Dr. J. Van Dinther  Dr. M. Huyghe   

Dr. R. Vertriest  Dr. G. Witters  Dienst oftalmologie 

 

 

 

 

 

 

vragen ? 

 

 

 

 

 

 


