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Introductie

Hoewel vacuüm geassisteerde excisie (VAE) naar verwachting een veilig en effectief alternatief is voor de 
chirurgische excisie, wordt deze nog met name gebruikt voor de behandeling van benigne en hoog-risico 
borstlaesies. Om de voordelen van VAE voor de gezondheidszorg te evalueren, werden de ziekenhuiskosten van 
VAE vergeleken met chirurgische excisie, voor de cohorten vóór en na invoering van VAE.

Methode

In deze monocentre retrospectieve cohortstudie werden alle patiënten met een goedaardige of hoog-risico 
borstlaesie, tussen 2016 en 2019 behandeld middels VAE of chirurgische excisie, geïncludeerd. De 
ziekenhuiskosten werden als gewogen benchmarkkosten over 2019 per zorgactiviteit berekend. Inbegrepen zijn 
salariskosten, materiaalkosten en vaste kosten. Verschillen tussen cohorten werden geëvalueerd met de Mann-
Whitney U test voor continue uitkomstmaten, meervoudige regressie werd gebruikt om te corrigeren voor 
verschillen in baseline kenmerken.

Resultaten

In totaal werden 256 patiënten geïncludeerd, waarvan 101 initieel werden behandeld middels VAE en 155 
middels chirurgische excisie. In vergelijking met de chirurgische excisie (mediaan € 3.245, p < 0,001) waren de 
totale kosten van een initiële behandeling middels VAE significant lager (mediaan € 1.586), zelfs na correctie 
voor verschillen in baseline kenmerken (? = -0,507, p < 0,001). Dit verschil in kosten leidde tot een significante 
daling van de ziekenhuiskosten na implementatie van VAE (gemiddeld verschil € 1.004, p < 0,001; na correctie 
? = 0,217, p < 0,001). 



Conclusie

Het implementeren van VAE resulteerde in een significante afname van de ziekenhuiskosten. Toekomstige 
prospectieve studies zijn nodig om het potentiële voordeel van VAE met betrekking tot patiënttevredenheid en 
volledige kosteneffectiviteit inclusief indirecte kosten te onderzoeken.
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