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Behandeling van HMB
Uitgangsvraag 1 (zie 9.1 t/m 9.3)

Welke alternatieven voor hysterectomie als behandeling van vrouwen met HMB (met of 
zonder myomen) worden aanbevolen?

Uitgangsvraag 2 (zie 9.4 t/m 9.7)

Wordt het toedienen van een voorbehandeling voorafgaande aan endometrium-ablatie/
TCRM/myomectomie aanbevolen?

9.1 Inleiding uitgangsvraag 1
Er zijn meerdere alternatieven voor hysterectomie als behandeling van therapieresistent HMB 

beschreven. Bij HMB zonder intracavitaire afwijkingen/myomen zijn meer conservatieve 

therapieën inclusief het LNG-IUD voorhanden. Deze conservatieve therapieën worden 

in de NHG standaard beschreven zoals uitgelegd in hoofdstuk 1. Naast conservatieve 

behandelingen zijn er meerdere invasieve behandelingen. Endometriumablatie heeft 

een plaats in de behandeling van HMB zonder intracavitaire afwijkingen of minimaal 

gedeformeerd en normaal groot cavum. Bij ablatie wordt onderscheid gemaakt tussen 

eerste generatie technieken (resectie van het endometrium onder hysteroscopisch zicht) en 

tweede generatie technieken (‘blinde’ technieken die het endometrium destrueren door 

bijvoorbeeld heet water, bipolaire stroom of microwave verhitting). Bij een uterus myomatosus 

zijn de opties TCRM (indien mogelijk), (laparoscopische) myomectomie, embolisatie van 

de arteria uterina, laparoscopische/vaginale occlusie van de arteria uterina, ultrasone 

intrauteriene myolyse (bipolair ableren van myomen via het cavum uteri onder geleide van 

een intrauteriene echo probe) en MRI guided focused ultrasound (MRgFUS, waarbij een 

convergente bundel ultrageluid via een MRI scanner in het myoom tot warmte wordt omgezet 

zodat ablatie van het myoom optreedt). Als definitieve therapie voor vrouwen met HMB 

ongeacht de onderliggende oorzaak kan een hysterectomie uitgevoerd worden. Alle hier 

genoemde behandelingen zullen in dit hoofdstuk behandeld worden. 

Bij het opstellen van de evidencetabellen behorend bij dit hoofdstuk werd onderzoek 

gedaan naar de tevoren vastgestelde uitkomstmaten zoals herstel, tevredenheid, effect 

op HMB en re-interventies. Deze zullen per subvraag als eerste behandeld worden. Ook 

andere uitkomstmaten zijn soms echter van belang. Deze zullen in de ‘overwegingen’ 

(onder de conclusies) benoemd worden. Aangezien er niet systematisch gezocht is op deze 

uitkomstmaten is het mogelijk dat niet alle evidence naar voren gekomen is. Bij het vaststellen 

van de evidence met betrekking tot de verschillende behandelingen zijn in principe alleen 
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RCT’s meegewogen in het oordeel. Bij afwezigheid van RCT’s werd de ‘best available 

evidence’ genoemd, echter met een direct gevolg op de gradering van de evidence: geen 

RCT Ý (very) low quality evidence. In sommige gevallen is die evidence nog niet beschikbaar 

maar kan dit in de toekomst veranderen (zie ook lacunes in kennis: hoofdstuk 12). In andere 

gevallen is het niet waarschijnlijk dat deze evidence nog beschikbaar zal komen. Dat wil 

niet altijd zeggen dat de techniek obsoleet is. In de paragraaf ‘overwegingen’ is dat waar 

relevant toegelicht. Ook zonder gerandomiseerd bewijs kan toch een aanbeveling gedaan 

worden. 

Hoewel een hysterectomie als behandeling regelmatig genoemd wordt in dit hoofdstuk, wordt 

de techniek van hysterectomie (abdominaal, vaginaal of laparoscopisch) niet beschreven 

aangezien dat buiten het bestek van deze richtlijn valt. De richtlijn ‘hysterectomie’ zal in 

de toekomst hierin leidraad zijn. Het algemeen geldende adagium: liefst vaginaal, anders 

-indien mogelijk- laparoscopisch geldt volgens de werkgroep ook voor de hysterectomieën 

genoemd in deze richtlijn. 

9.2 Methode literatuuranalyse
Wetenschappelijke uitgangsvraag 1

De volgende PICO’s werden opgesteld:

PICO 1

 P :  patiënten met HMB zonder myomen/adenomyose

 I :  ablatie (eerste/tweede generatie); LNG-IUD (levonorgestrel houdend spiraal)

 C :  hysterectomie, ablatie

 O :  Tevredenheid, amenorroe/effect op HMB, QOL, herstel, re-interventies

PICO 2

 P :  patiënten met HMB met myomen/adenomyose

 I :  MRgFUS; embolisatie; myoomenucleatie (laparoscopisch/-tomisch); TCRM; myolysis, 

vaginale/laparoscopische occlusie art. uterina

 C :  hysterectomie of een andere bij ‘I’ genoemde interventie

 O :  Tevredenheid, amenorroe/effect op HMB, QOL, herstel, re-interventies
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Relevante uitkomstmaten
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: Tevredenheid, amenorroe/effect op 

HMB, QOL, herstel, re-interventies.

Zoeken en selecteren van literatuur
Voor nadere informatie over zoeken en selecteren zie bijlage 1.

9.3 Samenvatting literatuur

Beschrijving studies

Zie evidencetabel bijlage 9. Zie ook de GRADE beoordelingen tabel 9 en 10. 

Resultaten

Vergelijking PICO 1: 

9.3 a Essentieel HMB (ZONDER MYOMEN/ADENOMYOSE):

9.3 a1. Ablatie (zowel eerste als tweede generatie) versus hysterectomie 

Ablatie versus hysterectomie wordt vergeleken in een systematic review en een Cochrane 

review. Hierbij worden (afhankelijk van de uitkomstmaat) 2 tot 7 RCT’s samengevat, waarbij 

404 tot 1167 patiënten worden geanalyseerd. De volgende uitkomsten worden beschreven:

a. Tevredenheid

Er is geen significant verschil in tevredenheid na 1 jaar: 78.6% van de ablatie patiënten 

versus 82.0% van de hysterectomie patiënten zijn tevreden (OR 0.67 (0.4 to 1.03)) (Lethaby 

et al., 2010). 

b. Amenorroe/verbetering HMB

Na 1 jaar zijn er significant minder vrouwen die na ablatie een afname van HMB klachten 

of amenorroe hebben dan na hysterectomie : 86.8% versus 100% (OR 0.04 (0.01 to 0.22)) 

(Lethaby et al., 2010). 

c. Kwaliteit van leven na 1 en 2 jaar

Er werden verschillende Kwaliteit van leven vragenlijsten gebruikt. De meeste vragenlijsten 

lieten geen verschil zien tussen hysterectomie en ablatie. Alleen in enkele subdomeinen van 

de SF-36 vragenlijst werden verschillen aangetoond: hysterectomie scoorde significant beter 

dan ablatie in de volgende domeinen: sociaal functioneren (na 1 jaar MD -21.2 (-24.7 to 
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-17.7), na 2 jaar MD -7.18 (-12.39, -1.98)); energie (na 1 jaar MD -11.0 (-14.5 to -7.5), 

na 2 jaar MD -9.02 (-13.24, -4.80)); en algeheel gevoel van welbevinden (na 1 jaar MD 

-7.3 (-10.7 to -3.8), na 2 jaar -4.79 (-9.06, -0.52 )) (Lethaby et al., 2010). 

d. Herstel (na hoeveel dagen weer aan het werk)

Het postoperatieve herstel is significant sneller na ablatie dan na hysterectomie: 9.3 dagen 

versus 20.9 dagen, MD -11.3 (-19.8 to -2.9) (Lethaby et al., 2010).

e. Re-interventies 

Er zijn significant meer re-interventies in het eerste jaar na ablatie dan na hysterectomie: 

12.4% versus 0.002%. OR 16.7 (5.8 to 48.6) (Lethaby et al., 2010).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 10/11)

Low Patiënten met HMB zijn 1 jaar na ablatie en na hysterectomie even 
tevreden (79% versus 82%).
Lethaby et al., 2010; Wheeler et al., 2012

Moderate In het eerste jaar verbetert HMB vaker na hysterectomie dan na ablatie 
(100% versus 87%).
Lethaby et al., 2010; Wheeler et al., 2012

Moderate De kwaliteit van leven is na ablatie en hysterectomie grotendeels gelijk.
Lethaby et al., 2010; Wheeler et al., 2012

Moderate Patiënten herstellen na ablatie gemiddeld 11 dagen sneller dan na 
hysterectomie.
Lethaby et al., 2010; Wheeler et al., 2012

Moderate In het eerste jaar komen meer re-interventies voor na ablatie (12%) dan 
na hysterectomie (0%).
Lethaby et al., 2010; Wheeler et al., 2012

Overwegingen

Op basis van de beschikbare evidence kan de patiënt een goede keuze maken tussen 

ablatie en hysterectomie. Deze keuze kan aan haar worden voorgelegd. Belangrijk voordeel 

van de hysterectomie is de zekerheid van de bloedingen af te zijn. Het snellere herstel is een 

voordeel van de ablatietechniek. Kwaliteit van leven en tevredenheid zijn vergelijkbaar. In 

een preferentiestudie met betrekking tot ablatie werd aangetoond dat patiënten een ‘failure’ 

percentage tot 50% accepteren om een hysterectomie te voorkomen (Bourdrez et al., 2004). 
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Aanbevelingen

Bespreek bij patiënten met HMB endometriumablatie als alternatief voor hysterectomie.

Bespreek de voor- en nadelen van endometriumablatie ten opzichte van hysterectomie: 
een sneller herstel bij gelijkblijvende tevredenheid en kwaliteit van leven, ten koste van 
een grotere kans op re-interventie.

9.3 a2. Eerste generatie ablatie versus tweede generatie ablatie 

De vergelijking tussen eerste en tweede generatie ablatietechnieken wordt beschreven in 

1 groot systematic review van Bhattacharya et al. (2011). De onderzochte RCT’s volgen 

patiënten 1, 2 en/of 5 jaar. De uitkomsten na 1 jaar worden afhankelijk van de uitkomstmaat 

verkregen uit 11 tot 13 RCT’s (1690-2180 patiënten), die na 2 jaar uit twee RCT’s (380 

patiënten), terwijl de resultaten na 5 jaar op één RCT met 236 patiënten gebaseerd zijn.

a. Amenorroe 

Amenorroe na 1 jaar

Na 1 jaar is er geen significant verschil in het percentage vrouwen met amenorroe tussen 

eerste (36.4%) en tweede (36.2%) generatie ablatietechnieken; OR 1.12 (0.93 to 1.35), p= 

0.3 (Bhattacharya et al., 2011).

Amenorroe na 2 jaar

Twee jaar na eerste generatie ablatietechnieken rapporteren significant minder vrouwen een 

amenorroe (31.7%) dan na technieken van de tweede generatie (40.1%); OR 0.64 (0.41 to 

0.99), p= 0.04 (Bhattacharya et al., 2011).

Amenorroe na 5 jaar

Na 5 jaar is er geen significant verschil in het percentage amenorroe tussen vrouwen die 

ablatie met een eerste generatie (68.9%) en een tweede generatie techniek ondergingen 

(65.0%); OR 1.19 (0.70 to 2.05), p= 0.5 (Bhattacharya et al., 2011).

b. 

Nog klachten van HMB na 1 jaar 

Na 1 jaar is er geen significant verschil in het persisteren van de HMB (gemeten met 

PBAC) tussen vrouwen die eerste (12.3%) of tweede (11.8%) generatie ablatietechnieken 

ondergingen; OR 0.97 (0.74 to 1.28), p= 0.9 (Bhattacharya et al., 2011).
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Nog klachten van HMB na 2 jaar

Na 2 jaar hebben vrouwen die een tweede generatie ablatie ondergingen significant minder 

HMB klachten (12.2%) dan vrouwen die een eerste generatie ablatie ondergingen (18.0%); 

OR 0.54 (0.30 to 0.97), p= 0.04 (Bhattacharya et al., 2011).

c. Tevredenheid na 1 jaar

Na 1 jaar zijn vrouwen die eerste of tweede generatie ablatie ondergingen even tevreden 

(88.4% versus 91.3%); OR 1.20, p= 0.30 (Cochrane, 2009).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 10/11)

Moderate 1 jaar na ablatie met een eerste of tweede generatie techniek komt 
amenorroe even vaak voor (beide 36%). Twee jaar na eerste generatie 
ablatie komt amenorroe minder voor dan na tweedegeneratie ablatie 
(32% versus 40%).
Bhattacharya et al., 2011

Low 5 jaar na een tweede generatie ablatietechniek komt amenorroe even 
vaak voor als na een eerste generatie ablatie (65% versus 69%).
Bhattacharya et al., 2011

High 1 jaar na de behandeling hebben evenveel vrouwen persisterend HMB na 
eerste en tweede generatie ablatie (12%).
Bhattacharya et al., 2011

Moderate 2 jaar na een tweede generatie ablatie hebben minder vrouwen nog HMB 
ten opzichte van een eerste generatie ablatie (12% versus 18%). 
Bhattacharya et al., 2011

Moderate 1 jaar na eerste of tweede generatie ablatie is patiënttevredenheid gelijk 
(88% versus 91%).
Bhattacharya et al., 2011

Overwegingen

De beschikbare evidence maakt het mogelijk om eerste en tweede generatie ablatietechnieken 

goed met elkaar te vergelijken. Belangrijke parameters als tevredenheid en (korte termijn) 

effect op HMB tonen geen verschil. De tweede generatie techniek geeft een voordeel met 

betrekking tot het optreden van amenorroe. Dit voordeel valt na 5 jaar weg, mogelijk doordat 

steeds meer vrouwen in de overgang terechtkwamen of een uterusextirpatie ondergingen en 
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deze followup maar bij enkele studies werd volbracht. Daarnaast is de tweede generatie 

techniek eenvoudiger toe te passen en minder tijdrovend dan de eerste generatie techniek.

In een recent groot review zijn tweede generatie technieken onderling met elkaar vergeleken. 

In Nederland worden voornamelijk de bipolaire radiofrequency ablatie en de thermische 

ballon ablatie gebruikt. Na bipolaire radio frequency ablatie hebben meer vrouwen een 

amenorroe dan na thermische ballon ablatie (OR 4.56, 95% CI 2.24 to 9.26; p<0.001) 

(Daniels et al., 2012). 

Aanbevelingen

Geef de voorkeur aan een tweede generatie ablatietechniek boven een eerste generatie 
ablatietechniek met name in verband met het gebruikersgemak (voor de operateur). 

Geef de voorkeur aan de bipolaire radio frequentie techniek boven de thermische ballon 
techniek wanneer amenorroe wordt nagestreefd.

9.3 a3. Ablatie (eerste/tweede generatie) versus LNG-IUD 

In 6 RCT’s (319 patiënten) werd onderzocht of ablatie (eerste of tweede generatie) even 

effectief was als een LNG-IUD spiraal. De volgende uitkomsten werden onderzocht: 

amenorroe na 1 jaar (6 studies, 304 patiënten), amenorroe na 2 jaar (2 studies, 83 

patiënten), persisterend HMB na 1 jaar (6 studies, 319 patiënten), kwaliteit van leven na 1 

jaar (2 studies 81 patiënten) en het alsnog ondergaan van een hysterectomie (3 studies, 175 

patiënten). Een systematic review vatte de resultaten van deze trials samen:

a. Tevredenheid na 1 jaar

Na 1 jaar zijn de vrouwen die een LNG-IUD kregen even vaak ontevreden als de vrouwen 

die een ablatie ondergingen (17.2% versus 18.2%); OR 0.94 (0.50 to 1.77), p = 0.85

(Bhattacharya et al., 2011).

b. 

Amenorroe na 1 jaar

Na 1 jaar zijn vrouwen die ablatie ondergingen even vaak amenorroeisch (20.0%) als 

vrouwen die een LNG-IUD kregen (20.1%); OR 1.02 (0.56 to 1.87), p = 0.94 (Bhattacharya 

et al., 2011).

Amenorroe na 2 jaar
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Na 2 jaar hebben vrouwen die ablatie ondergingen even vaak amenorroe (22.0%) als 

vrouwen die een LNG-IUD kregen (33.3%); OR 1.79 (0.69 to 4.66), p= 0.23 (Bhattacharya 

et al., 2011).

c. Persisterend HMB na 1 jaar

Na 1 jaar bestond even vaak persisterend HMB, namelijk bij 10.2% van de vrouwen die een 

ablatie ondergingen en bij 7.9% van de vrouwen die een LNG-IUD kregen; OR 1.36 (0.62 

to 2.97), p= 0.45 (Bhattacharya et al., 2011).

d. Kwaliteit van leven verschil na 1 jaar (SF-36, general health)

Na 1 jaar is de kwaliteit van leven gelijk bij vrouwen die een ablatie ondergingen en vrouwen 

die een LNG-IUD kregen: MD -0.08 (-5.17 to 5.02), p= 0.98 (Bhattacharya et al., 2011).

e. Re-interventies (hysterectomie) na 1 jaar

1 jaar na ablatie of plaatsen van LNG-IUD spiraal ondergingen evenveel vrouwen alsnog 

een hysterectomie (2.3% versus 6.7%); OR 0.36 (0.09 to 1.48), p= 0.16 (Bhattacharya et 

al., 2011).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 10/11)

Low Tevredenheid is gelijk 1 jaar na ablatie dan wel na plaatsen LNG-IUD 
wegens HMB.
Bhattacharya et al., 2011

Low Na 1 jaar hebben evenveel vrouwen een amenorroe na ablatie als na 
LNG-IUD (20%).
Bhattacharya et al., 2011

Low Na 2 jaar komt amenorroe even frequent voor na ablatie als na LNG-IUD 
(33% versus 22%).
Bhattacharya et al., 2011

Low 1 jaar na ablatie hebben evenveel vrouwen persisterend HMB als na een 
LNG-IUD (8% versus 10%).
Bhattacharya et al., 2011

Low 1 jaar na interventie is de kwaliteit van leven even hoog in de LNG-IUD als 
in de ablatie groep.
Bhattacharya et al., 2011
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Moderate In het eerste jaar na ablatie is er geen significant verschil in het aantal 
re-interventies na LNG-IUD plaatsing (7%) of na ablatie (2%).
Bhattacharya et al., 2011

Overwegingen

Hoewel er een aantal RCT’s verricht is met de vergelijking tussen ablatie en LNG-IUD 

wordt de evidence overwegend als ‘low’ aangemerkt. Daarnaast is er een hoge mate 

van inconsistentie tussen de trials. In Nederland loopt op dit moment de MIRA-trial die 

bovengenoemde vraagstelling eveneens onderzoekt. Op basis van de thans bestaande 

evidence lijkt het wachten op de uitkomsten van deze trial gerechtvaardigd. Tot die tijd is er 

te weinig bewijs om ablatie als eerste keus aan te bevelen boven LNG-IUD. 

Endometriumablatie is een behandeling die niet in aanmerking komt voor vrouwen die nog 

een (latente) kinderwens hebben. Bij vrouwen zonder kinderwens dient men zich te realiseren 

dat endometriumablatie niet tot onvruchtbaarheid leidt; betrouwbare anticonceptie blijft 

daarom noodzakelijk. Zwangerschap ontstaan na endometriumblatie kan tot ernstige 

complicaties leiden door de sterk verhoogde kans op placenta increta (Hare & Olah, 2005).

Aanbevelingen

Verricht geen ablatie bij vrouwen met kinderwens. 

Geef de voorkeur aan LNG-IUD boven ballonablatie in verband met de mate van 
invasiviteit.

De werkgroep kan geen aanbeveling doen in de vergelijking tussen LNG-IUD en 
bipolaire ablatie daarom: includeer geschikte patiënten in de MIRA studie.

9.3 a4. Hysterectomie versus LNG-IUD 

De vergelijking tussen hysterectomie en LNG-IUD is in 1 RCT onderzocht (Hurskainen et al. 

2001). Hierin werden 223 patiënten gerandomiseerd. Deze studie is opgenomen in een 

Cochrane review (Marjoribanks et al., 2006). Ook de GRADE kwalificatie van de bijlage 

is hierop gebaseerd (Wheeler et al., 2012). Een ander review heeft tevens een indirecte 

vergelijking gemaakt hetgeen het resultaat minder betrouwbaar maakt maar wel meer 

patiënten oplevert (Bhattacharya et al., 2011). De GRADE kwalificatie blijft echter van 

toepassing. De volgende uitkomsten werden gevonden:

a. Tevredenheid na 1 jaar

Na 1 jaar zijn vrouwen die een hysterectomie ondergingen even tevreden als vrouwen die 

een LNG-IUD kregen (5.3% versus 17.2% ontevreden (23/432 versus 22/128); OR 2.22; 

C
hapter 9 

Richtlijn H
M

B

139

proefschrift v.d.Kooij.indb   139 5-8-2013   08:08:20



95% CI 0.94 to 5.29; p= 0.07. Dit is echter een indirecte vergelijking (Bhattacharya et al., 

2011).

b. Objectieve controle over HMB klachten 

Na 1 jaar is bij vrouwen die een hysterectomie ondergingen de klacht HMB significant vaker 

verholpen (bij 100%) dan bij vrouwen die een LNG-IUD kregen (89.7%); OR 1.11 (1.05 to 

1.19) (Marjoribanks et al., 2010).

 

c. Re-interventies (hysterectomie na LNG-IUD) 

Na 6 maanden ondergaat 8% (9/119) van de vrouwen die een LNG-IUD kregen alsnog een 

hysterectomie (Bhattacharya et al., 2011).

Na 12 maanden ondergaat 20% (24/119) van de vrouwen die een LNG-IUD kregen alsnog 

een hysterectomie (Bhattacharya et al., 2011).

d. Kwaliteit van leven na 5 jaar (EQ- 5) 

Na 5 jaar is de kwaliteit van leven van vrouwen die een LNG-IUD spiraal kregen even goed 

als van vrouwen die een hysterectomie ondergingen: mean difference 0.02 (95%BI: -0.05 

to 0.09, p= 0.57 (Marjoribanks et al., 2010).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 10/11)

Low 1 jaar na plaatsing LNG-IUD of hysterectomie is er geen significant 
verschil in tevredenheid over het resultaat van de behandeling.
Bhattacharya et al., 2011

Low 1 jaar na hysterectomie is HMB vaker verholpen dan met LNG-IUD 
(100% versus 90%).
Marjoribanks et al., 2010

Low 6 maanden na LNG-IUD insertie ondergaat 8% van de vrouwen alsnog 
een hysterectomie. Na 12 maanden is dit 20%.
Bhattacharya et al., 2011

Low Na 5 jaar is de kwaliteit van leven in de hysterectomie groep even goed 
is als in de LNG-IUD groep.
Marjoribanks et al., 2010
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Overwegingen

De vergelijking hysterectomie versus LNG-IUD is gebaseerd op een enkele relatief kleine trial 

en een indirecte vergelijking. Omdat het verschil in belasting tussen beide interventies zeer 

groot is, lijkt een nieuwe trial die beide technieken met elkaar vergelijkt op korte termijn niet 

waarschijnlijk. Het is te rechtvaardigen om bij een normaal cavum uteri allereerst een LNG-

IUD te proberen alvorens over te gaan tot de meer radicale oplossing van hysterectomie.

Aanbeveling

Overweeg allereerst een LNG-IUD te plaatsen alvorens over te gaan tot de meer 
radicale oplossing van hysterectomie.

9.3 b HMB MET MYOMEN/ADENOMYOSE

9.3 b1. Embolisatie versus chirurgie bij myomen

Embolisatie en chirurgie werden in enkele gerandomiseerde onderzoeken vergeleken 

waaronder de Nederlandse EMMY trial. Het betreft 4 RCT’s met in totaal 515 patiënten. De 

uitkomsten van de kwaliteit van leven en re-interventies na 5 jaar waren niet gegeven in de 

genoemde systematic reviews dus werden de forest plots door de werkgroep gemaakt (zie 

bijlage 11). Naar de volgende uitkomstmaten werd gezocht:

a. Ziekenhuisverblijf

Het ziekenhuisverblijf na embolisatie is significant 2.83 dagen korter dan na hysterectomie 

(95% BI -3.21 tot -2.45; p < 0.00001) en na myomectomie: 1.10 dagen korter (95% BI 

-1.64 tot -0.56; p = 0.000059).

b. Kwaliteit van leven na 5 jaar

De kwaliteit van leven verschilt niet tussen vrouwen die embolisatie van de arteria uterina of 

chirurgische behandeling van myomen ondergingen, 1, 2 en 5 jaar na de behandeling (van 

der Kooij et al., 2011; Moss et al., 2011; bijlage 11) en is in beide groepen beter dan voor 

de behandeling. 

c. Re-interventies na 2 jaar

Na 2 jaar waren significant meer re-interventies uitgevoerd in de embolisatie groep (64/271, 

23%) vergeleken met de chirurgie groep (12/215, 6%); OR 5.64 (2.92 to 10.9) (Gupta et 

al., 2012).
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d. Re-interventies na 5 jaar

Na 5 jaar waren significant meer re-interventies uitgevoerd in de embolisatie groep 

vergeleken met de chirurgie groep; 56/187 (30%) versus 9/126 (7%); OR 6.51 (2.98 to 

14.24), p<0.00001 (van der Kooij et al., 2011; Moss 2011 et al., bijlage 11).

d. Tevredenheid na 5 jaar

Na 5 jaar zijn vrouwen die een embolisatie ondergingen of een chirurgische behandeling 

even tevreden; OR 0.9 (0.45 to 1.8) (Gupta et al., 2012).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 10/11)

Moderate Gedurende 5 jaar na embolisatie of een chirurgische behandeling 
van symptomatische uterus myomatosus is de kwaliteit van leven niet 
verschillend en sterk verbeterd ten opzichte van voor de ingreep.
van der Kooij et al., 2011; Moss et al., 2011

Moderate Zowel na 2 als na 5 jaar zijn er meer re-interventies noodzakelijk na 
een embolisatie in vergelijking met een chirurgische behandeling van 
myomen. 
Gupta et al., 2012; van der Kooij et al., 2011; Moss et al., 2011

Moderate 5 jaar na embolisatie of chirurgische behandeling van myomen zijn 
vrouwen even tevreden.
Gupta et al., 2012

Overwegingen

Op vrijwel alle relevante uitkomstmaten is een goede vergelijking te maken tussen 

embolisatie en hysterectomie en –in mindere mate- tussen embolisatie en myomectomie. 

Naast de hierboven genoemde uitkomstmaten heeft embolisatie ook gunstigere resultaten 

dan hysterectomie met betrekking tot de kosten en tot herstel tot aan werkhervatting (in 

de EMMY trial 28 dagen versus 63 dagen, Hehenkamp et al., 2006). Bij herstel dient 

nog aangemerkt te worden dat in de trials die embolisatie met hysterectomie vergeleken 

de operatie meestal laparotomisch werd uitgevoerd. Tegenwoordig worden steeds grotere 

uteri laparoscopisch verwijderd. Dit zal kosten en herstel uitkomsten zeer waarschijnlijk 

beïnvloeden. Bovengenoemde re-interventies zijn alle interventies in beide groepen (naast 

secundaire hysterectomieën ook hysteroscopieën en laparoscopische procedures). In de 

EMMY trial was het aantal secundaire hysterectomieën na embolisatie 28% (23/81) na een 

follow up van 5 jaar. Dit was inclusief 4 procedures die mislukten (procedural failure). Het 

aantal secundaire hysterectomieën na een geslaagde embolisatie is 25% (19/77). Wanneer 
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een patiënt in aanmerking komt voor hysterectomie dient embolisatie in de counseling 

betrokken te worden. Het niet beschikbaar zijn van embolisatie in het ziekenhuis is op zichzelf 

geen indicatie voor chirurgie, patiënten dienen dan te worden verwezen.

Tevens dient te worden aangemerkt dat er (soms indirecte) aanwijzingen zijn dat embolisatie 

de ovariële reserve beïnvloedt, evenals de vruchtbaarheid en de zwangerschapsuitkomst. Een 

recent review beschrijft de impact van embolisatie op ovariele functie zoals waargenomen 

bij prospectieve studies. Hierbij blijkt dat embolisatie in vergelijking met chirurgische 

behandeling van myomen (hysterectomie of myomectomie) een vergelijkbare schade oplevert 

(Kaump et al., 2013). Daarnaast is amenorroe na embolisatie zeldzaam (4%) en blijkt dit 

alleen plaats te vinden bij de groep vrouwen boven de 45 jaar. Toch kan er mogelijk wel 

invloed zijn op ovariele reserve en functie (niet leidend tot menopauze, maar tot verminderde 

zwangerschapskansen). Ook zwangerschapscomplicaties kunnen frequenter voorkomen na 

embolisatie dan na myomectomie (Mara et al., 2008). Bij kinderwens dient embolisatie 

dus niet als eerste keus te worden toegepast. Bij kinderwens verdient myomectomie de 

voorkeur, indien dit chirurgisch uitvoerbaar is met een realistische kans op succes, dat wil 

zeggen klachtenverbetering zonder verlies van fertiliteit. Naast bovenstaande overwegingen 

verwijzen wij naar bijlage 15 voor verdere uitleg over indicaties en contra-indicaties. 

Aanbevelingen

Bespreek embolisatie als alternatief voor hysterectomie met de patiënt bij HMB en 
myomen.

Bespreek in ieder geval de volgende zaken met de patiënt.
Tot 5 jaar na de ingreep: 
Verbetert kwaliteit van leven in gelijke mate na hysterectomie en embolisatie en zijn 
patiënten even tevreden;
Herstellen embolisatie patiënten sneller dan hysterectomie patiënten en zijn ze weer 
sneller aan het werk;
Is er na geslaagde uterus embolisatie een kans van ongeveer 75% dat er geen 
hysterectomie meer zal moeten plaatsvinden. 

Geef de voorkeur aan myomectomie boven embolisatie bij vrouwen met symptomatische 
myomen met kinderwens.

9.3bB2. TCRM versus hysterectomie bij myomen

Hoewel hysteroscopische resectie van submuceuze myomen wereldwijd op grote schaal 

wordt uitgevoerd is er geen evidence uit gerandomiseerd onderzoek beschikbaar over dit 

onderwerp. Om die reden wordt de evidence als ‘very low’ beoordeeld. In de overwegingen 
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zal hierop verder ingegaan worden. Hieronder worden twee reviews beschreven van de 

beschikbare evidence.

 

a. HMB

Na TCRM lijkt er een vermindering van de HMB klachten op te treden volgens de beperkte 

evidence die voorhanden is (geen RCT’s). Tevens zijn er geen absolute getallen en confidence 

intervallen genoemd (Polena et al., 2007; Di Spiezio Sardo et al., 2008).

b. Tevredenheid

Na TCRM lijken de meeste vrouwen tevreden, echter er is zeer weinig evidence. Tevens zijn er 

geen absolute getallen en confidence intervallen genoemd (Polena et al., 2007; Di Spiezio 

Sardo et al., 2008).

c. Re-interventies

Na TCRM zijn weinig re-interventies beschreven, echter er is zeer weinig evidence. Tevens 

zijn er geen absolute getallen en confidence intervallen genoemd (Polena et al., 2007; Di 

Spiezio Sardo et al., 2008).

Conclusies (zie evidencetabel bijlage 9)
Very low Hysteroscopische resectie van submuceuze myomen heeft een gunstig 

effect op HMB en tevredenheid.
Polena et al., 2007; Di Spiezio Sardo et al., 2008

Overwegingen

Hoewel de GRADE beoordeling niet meer mogelijk maakt dan het benoemen van de TCRM 

als very low evidence staat voor de hele wereld buiten kijf dat deze behandeling effectief 

is in het bestrijden van submuceus myoom gerelateerde klachten. Dit is ook aangetoond 

in enkele cohortstudies: een re-interventie wordt beschreven bij 14.5% (41/258) van de 

patiënten (Emanuel et al., 1999). In een ander cohort wordt gezien dat myomen terugkomen 

in 34% van de gevallen na 3 jaar. De cumulatieve kans op terugkeren van HMB was 30% 

na 3 jaar (Vercellini et al., 1999). Het is onwaarschijnlijk dat er evidence zal verschijnen die 

de effectiviteit van hysteroscopische myoomresectie onderuithaalt. De aanbeveling blijft dan 

ook dat het op dit moment de eerste keuze behandeling is voor symptomatische submuceuze 

myomen, indien mogelijk. Voor precieze informatie en aanbevelingen ten aanzien van 

submuceuze myomen verwijzen wij naar het ‘NVOG modelprotocol submuceus myoom’ via 

www.nvog.nl 
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Aanbeveling

Verricht bij voorkeur een hysteroscopische resectie bij symptomatische submuceuze 
myomen tot 4 cm doorsnede. 

9.3 b3. Laparoscopische versus laparotomische myomectomie bij myomen

Er zijn vier RCT’s die laparoscopische myomectomie met laparotomische myomectomie 

vergelijken met in totaal 292 patiënten. Alle RCT’s beschrijven andere uitkomstmaten. Hier 

volgen de belangrijkste uitkomstmaten.

a. Vermindering HMB 

Niet beschreven. 

b. Herstel

Na een laparoscopische myomectomie is het ziekenhuisverblijf significant korter dan na een 

abdominale myomectomie; 75.6 uur na laparoscopische myomectomie versus 142.8 uur 

na abdominale myomectomie; CI not reported, p <0.001. Na 15 dagen zijn de meeste 

vrouwen (90%) geheel opgeknapt na een laparoscopische myomectomie versus 5% van de 

vrouwen na een abdominale myomectomie; RR 18.0, 95% CI 2.7-122.0; NNT 2, 95% CI 

1-2 (Lethaby & Vollenhoven, 2011).

c. Kwaliteit van leven

Niet beschreven.

d. Re-interventies

Niet beschreven, alleen recurrence fibroids.

Er is geen significant verschil tussen laparoscopische en abdominale myomectomie in de 

recidiefkans van myomen na 3.3 jaar (27% versus 23%) (Lethaby & Vollenhoven, 2011).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 10)

Moderate Vrouwen worden sneller uit het ziekenhuis ontslagen na laparoscopische 
dan na laparotomische myomectomie (3 versus 6 dagen). Bovendien 
herstellen de vrouwen sneller.
Lethaby & Vollenhoven, 2011

Low Myomen recidiveren even vaak na een laparoscopische als na een 
laparotomische myomectomie (27% versus 23%).
Lethaby & Vollenhoven, 2011
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Overwegingen

Het laparoscopisch verwijderen van myomen heeft een groot voordeel voor het herstel 

van de patiënt. Indien mogelijk verdient dit dan ook de voorkeur. Er wordt in de literatuur 

vermeld dat er mogelijk een grotere kans is op een uterusruptuur bij een zwangerschap 

na laparoscopische enucleatie ten opzichte van laparotomische enucleatie. Het betreft hier 

echter case reports waar geen ‘noemer’ van bekend is. Mogelijk speelde bij deze casus een 

slechte hechttechniek of overmatig gebruik van monopolaire coagulatie een rol. Ook is het 

sluiten in meerdere lagen (net zoals bij laparotomische myomectomie) van belang voor het 

opbouwen van de stevigheid van het myometrium. De keuze voor laparoscopie of –tomie zal 

afhangen van de hoeveelheid, locatie en grootte van de myomen en van de expertise van 

de operateur. Een overweging is te verwijzen naar een centrum met expertise op dit gebied.

Het verwijderen van intramurale myomen ten behoeve van het welslagen van een zwangerschap 

is in de literatuur niet duidelijk. Voor submuceuze myomen lijkt dit in het voordeel van 

resectie te zijn; voor intramurale myomen is er geen evidence. Myoomenucleaties buiten 

studieverband dienen zich dan ook te beperken tot symptomatische patiënten.

Aanbeveling

Geef de voorkeur aan een laparoscopische myomectomie boven een laparotomische 
myomectomie, indien dit technisch haalbaar is.

9.3 b4. MRgFUS versus hysterectomie bij myomen en/of adenomyose

Er zijn geen RCT’s gepubliceerd die MRgFUS vergelijken met andere behandelingen voor 

myomen. Onderstaande tekst is gebaseerd op enkele kleine cohorten.

a. HMB

MRgFUS lijkt een gunstig effect te hebben op HMB. Er is echter geen vergelijkend onderzoek 

verricht, er zijn slechts kleine ongecontroleerde prospectieve cohortstudies. (Zhuo et al., 

2011; Voogt et al., 2012; Kim et al., 2011; Gorny et al., 2011).

Kwaliteit van evidence: very low (alleen cohortonderzoeken).

b. Tevredenheid

MRgFUS lijkt een gunstig effect te hebben op tevredenheid. Er is echter geen vergelijkend 

onderzoek verricht, er zijn slechts ongecontroleerde prospectieve cohortstudies met kleine 

patiëntenaantallen en slechts korte termijn follow-up.

 (Zhuo et al., 2011; Voogt et al., 2012; Kim et al., 2011; Gorny et al., 2011).
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Conclusies (zie evidencetabel bijlage 9)

Very low MRgFUS heeft een gunstig effect heeft op HMB en postprocedurele 
tevredenheid bij een subgroep van de patiënten met symptomatische 
myomen.
Zhuo 2011 et al., 2011; Voogt et al., 2012; Kim et al., 2011; Gorny et 
al., 2011

Overwegingen

MRgFUS is een nieuwe techniek die nog niet door middel van gerandomiseerd onderzoek 

zijn plaats heeft verworven in het palet van behandelingen voor myomen. Ook is de techniek 

zelf nog aan veranderingen en verfijningen onderhevig. Vooralsnog dient deze experimentele 

techniek alleen te worden uitgevoerd in studieverband.

Aanbevelingen

Voer MRgFUS alleen in onderzoeksverband uit.

9.3 b5. Laparoscopische occlusie van de Aa. Uterinae versus embolisatie 
bij myomen

Er zijn twee trials die bij in totaal 98 patiënten laparoscopische occlusie van de arteriae 

uterinae met embolisatie vergelijken. De kwaliteit van de RCT’s was echter slecht. 

a. HMB

Twee RCT’s, een prospective cohortstudie en een prospectieve case controlstudie laten geen 

significant verschil zien tussen beide groepen (Ambat et al., 2009; Hald et al., 2007; Lee et 

al., 2010; Holub et al., 2004).

b. Tevredenheid

Twee RCT’s, een prospective cohortstudie en een prospectieve case controlstudie laten geen 

significant verschil zien tussen beide groepen (Ambat et al., 2009; Hald et al., 2007; Lee et 

al., 2010; Holub et al., 2004).

Conclusies (zie evidencetabel bijlage 9)

Very low Er is geen verschil in uitkomst met betrekking tot HMB en tevredenheid 
bij de vergelijking van laparoscopische occlusie en embolisatie van de 
arteria uterina.
Ambat et al., 2009; Hald et al., 2007; Lee et al., 2010; Holub et al., 2004
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Overwegingen

Hoewel de RCT’s geen duidelijk verschil laten zien tussen de laparoscopische occlusie 

ten opzichte van een embolisatie wordt in een recente vergelijkende studie aangetoond 

dat er minder complete infarcering optreedt na 6 maanden laparoscopische occlusie dan 

na embolisatie (23% versus 82%) en dat het gemiddelde myoomvolume in mindere mate 

afneemt na laparoscopische occlusie (39% versus 53%) (Mara et al., 2012). Daarnaast 

is laparoscopische occlusie in geen andere gerandomiseerde vergelijking opgenomen. 

Laparoscopische occlusie is ook een procedure die wat invasiever is dan embolisatie en 

moet mede daarom vooralsnog niet als standaardbehandeling worden aangeboden. Naast 

de laparoscopische occlusie is in de afgelopen decennia ook geëxperimenteerd met een 

transvaginale occlusiemethode, gebruikmakend van een speciaal ontworpen klem. Deze 

methode is echter in opspraak geraakt door het frequent optreden van ureterletsels. Vaginale 

occlusie behoort dan ook niet meer als behandelopties van myomen te worden aangeboden.

Aanbevelingen

Voer laparoscopische occlusie van de arteria uterina alleen uit in onderzoeksverband.

Voer vaginale occlusie van de arteria uterina niet uit.

9.3 b6. Embolisatie versus hysterectomie bij adenomyose

Er zijn geen RCT’s die embolisatie vergelijken met een andere therapie voor adenomyose. 

Onderstaande tekst is gebaseerd op cohorten.

a. HMB

Embolisatie lijkt een gunstig effect te hebben op HMB bij adenomyose zonder myomen. Er is 

echter zeer weinig evidence, er zijn slechts cohortonderzoeken (Popovic et al., 2011).

b. Tevredenheid

Geen evidence. 

Conclusies (zie evidencetabel bijlage 9)

Very low Embolisatie heeft een gunstig effect op HMB bij adenomyose van de 
uterus.
Popovic et al., 2011
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Overwegingen

Embolisatie bij adenomyose is nog niet in RCT’s onderzocht en dient bij voorkeur in 

onderzoeksverband te worden aangeboden. De behandelingsmogelijkheden bij adenomyose 

zijn echter zeer beperkt. Wanneer conservatieve therapie faalt en patiënte geen hysterectomie 

wil ondergaan valt een embolisatie voor deze indicatie te overwegen. 

Aanbeveling

Voer embolisatie bij adenomyose bij voorkeur alleen in onderzoeksverband uit.

9.3 b7. myolyse versus hysterectomie bij myomen

Myolyse is niet gerandomiseerd vergeleken met een andere behandeling voor myomen. 

Onderstaande tekst is gebaseerd op ongecontroleerde series.

a. Verminderen HMB

Myolyse lijkt een gunstig effect te hebben op HMB maar er is zeer weinig evidence; geen 

RCT’s en slechts cohortonderzoeken (Garza Leal et al., 2011; Kim et al., 2011).

b. Re-interventies

Na myolyse lijken er weinig re-interventies noodzakelijk maar er is zeer weinig goede 

evidence; geen RCT’s en slechts cohortonderzoeken (Garza Leal et al., 2011; Kim et al., 

2011).

c. Tevredenheid

Na myolyse lijken vrouwen tevreden over de behandeling maar er is zeer weinig goede 

evidence; geen RCT’s en slechts cohortonderzoeken (Garza Leal et al., 2011; Kim et al., 

2011).

Conclusies (zie evidencetabel bijlage 9)

Very low Myolyse is een experimentele behandeling die mogelijk een gunstig effect 
heeft op HMB klachten ten gevolge van myomen.
Garza Leal et al., 2011; Kim et al., 2011

Overwegingen

Myolyse is nog niet in RCT’s onderzocht en dient slechts in onderzoeksverband te worden 

aangeboden.
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Aanbeveling

Bied Myolyse alleen in onderzoeksverband aan.

Uitgangsvraag 2 

Wordt het toedienen van een voorbehandeling voorafgaande aan endometrium-ablatie/
TCRM/myomectomie aanbevolen?

9.4.I Inleiding uitgangsvraag 2

In de klinische praktijk is een grote variatie in het gebruik van voorbereidende middelen 

voorafgaande aan endometriumablatie, TCRM en myomectomie. Om tot een eenduidig 

beleid te komen zijn wordt in deze paragraaf, aan de hand van een systematische search, 

een aantal aanbevelingen gegeven. 

9.5 Methode literatuuranalyse

Wetenschappelijke uitgangsvraag 2

De volgende PICO werd opgesteld:

PICO

 P : patiënten met HMB 

 I : ablatie/TCRM/myomectomie zonder voorbehandeling

 C : ablatie/TCRM/myomectomie met voorbehandeling

 O : amenorroe (na ablatie), tevredenheid (na ablatie), afname myoomvolume (bij TCRM/

myomectomie), bloedverlies per-operatief (bij TCRM/myomectomie), operatieduur (bij 

TCRM/myomectomie).

Relevante uitkomstmaten

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: amenorroe (na ablatie), tevredenheid 

(na ablatie), afname myoomvolume (bij TCRM/myomectomie), bloedverlies per-operatief 

(bij TCRM/myomectomie), operatieduur (bij TCRM/myomectomie).

Zoeken en selecteren van literatuur

Voor nadere informatie over zoeken en selecteren zie bijlage 3.
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9.6 Samenvatting literatuur

Beschrijving studies

Zie bijlage 12. Zie ook de GRADE beoordeling tabel 13.

9.6.1 GnRH analogen voor endometriumablatie 

GnRH analogen wel of niet pre-operatief toedienen voorafgaand aan ablatie werd 

onderzocht in 7 RCT’s met 605 patiënten die samengevat werden in een cochrane review. Er 

werden zowel eerste als tweede generatie ablatietechnieken toegepast. In 5 studies werd een 

resectoscoop gebruikt. In 1 studie werd ablatie gedaan middels rollerball, en in 1 studie met 

behulp van thermal balloon. De GnRH analogen werden op verschillende wijzen toegepast: 

goserelin 3.6 mg implantaat, Triptorelin acetate (Decapeptyl spuit) of nafarelin neusspray. 

De uitkomsten werden gerapporteerd in percentages amenorroe na 1 jaar (7 studies), na 

2 jaar (2 studies, 357 patiënten) en tevredenheid (6 studies, 599 patiënten). De uitkomsten 

zijn als volgt:

a. Amenorroe na 1 jaar 

1 jaar na ablatie hebben vrouwen die een voorbehandeling kregen met GnRH analogen 

significant vaker een amenorroe (38.9%) dan vrouwen zonder deze voorbehandeling 

(24.6%); 1.58 (1.24 to 2.01), p = 0.0002 (Sowter et al., 2009).

Amenorroe na 2 jaar

Na 2 jaar hebben vrouwen die zijn voorbehandeld met GnRH analogen voorafgaand aan 

ablatie significant vaker een amenorroe (23.3%) dan vrouwen zonder voorbehandeling met 

GnRH analogen (14.4%); 1.62 (1.04 to 2.52), p = 0.033 (Sowter et al., 2009).

b. Tevredenheid na 1 en 2 maanden

Vrouwen die zijn voorbehandeld met GnRH analogen voorafgaande aan ablatie zijn even 

tevreden (87.2% tevreden) als vrouwen die niet deze voorbehandeling kregen (88.0% 

tevreden); 0.99 (0.93, 1.05), p = 0.70 (Sowter et al., 2009).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 14)
Low Zowel 1 als 2 jaar na ablatie hebben meer vrouwen een amenorroe 

wanneer zij voorbehandeld zijn met GnRH analogen (39% versus 25%/ 
23% versus 14%). 
Sowter et al.,2009
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Moderate Vrouwen die GnRH analogen toegediend kregen als voorbehandeling 
voor ablatie zijn even tevreden als vrouwen die dat niet kregen (87% 
versus 88%).
Sowter et al., 2009

Overwegingen

Hoewel de evidence een voordeel laat zien wanneer GnRH analogen als voorbereiding op 

een ablatie worden toegediend, wordt dit in de Nederlandse praktijk vrijwel niet toegepast. 

Bovengenoemde studies betreffen vooral eerste generatie technieken. Over tweede generatie 

technieken kan niet veel geadviseerd worden. . 

Aanbeveling

Overweeg GnRH analogen voorafgaand aan een eerste generatie ablatie. 

9.6.2 Ulipristal/GnRH analogen bij myomen voor TCRM

Recent werden de resultaten gepubliceerd van het effect van Ulipristal op myomen. Het 

betrof twee RCT’s waarin Ulipristal met placebo danwel GnRH analogen werd vergeleken. 

In alle gevallen betrof het een kortdurende behandeling gedurende 13 weken in de pre-

operatieve workup. Naar de volgende uitkomsten werd gezocht: 

Ulipristal versus placebo:

a. Amenorroe/vermindering HMB

Vermindering van HMB is in de groep die Ulipristal gebruikte voorafgaande aan TCRM 

significant beter (91%) dan in de groep die een placebo ontving (19%); p< 0.001 (Donnez 

et al., 2012).

b. Afname volume myoom 

Na 13 weken gebruik van Ulipristal was de afname van het myoomvolume significant groter 

dan bij het gebruik van een placebo (-21% versus +3%), p=0.006 (Donnez et al., 2012).

Ulipristal versus GnRH analogen:

a. Amenorroe/vermindering HMB

Vermindering van HMB is in de groep die Ulipristal gebruikte voorafgaande aan TCRM 

hetzelfde (90%) als in de groep die een GnRH analooog ontving (89%) (Donnez et al., 

2012).
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b. Afname volume uterus

Na 13 weken gebruik van Ulipristal was de afname van het uterusvolume significant kleiner 

(-20%) dan bij het gebruik van GnRH analoog (-47%), p not given (Donnez et al., 2012).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 14)

Moderate Voorafgaand aan een operatie verbetert Ulipristal HMB klachten ten 
opzichte van placebo (91% versus 19%).
Donnez et al., 2012

Moderate Voorafgaand aan een operatie verbetert Ulipristal HMB klachten ten 
opzichte van GnRH analoog even goed (90% versus 89%).
Donnez et al., 2012

Moderate Ulipristal doet het myoomvolume verminderen ten opzichte van placebo 
(-21% versus +3%).
Donnez et al., 2012

Moderate Ulipristal doet de uterus minder verkleinen ten opzichte van GnRH 
analoog (-20% versus -47%).
Donnez et al., 2012

Overwegingen

Hoewel Ulipristal in twee RCT’s van goede kwaliteit is onderzocht, is er in Nederland nog 

nauwelijks ervaring met het gebruik van dit middel voorafgaand aan een operatie. Het zonder 

meer invoeren in de dagelijkse praktijk lijkt voor Nederland dan ook een brug te ver. Het 

doel van een voorbehandeling is meestal het verminderen van het bloedverlies preoperatief 

waardoor patiënten in betere conditie op de operatietafel terechtkomen. Daarnaast zou 

een voorbehandeling de uterus moeten doen verkleinen om de hoeveelheid bloedverlies 

op de OK te verminderen en een minder invasieve ingreep (bijvoorbeeld mediane naar 

pfannenstiel of pfannenstiel naar laparoscopisch) mogelijk te maken. Hoewel Ulipristal de 

GnRH analoog lijkt te kunnen evenaren voor het eerste punt is dat niet het geval voor het 

tweede: GnRH heeft een duidelijk voordeel in het verkleinen van myomen preoperatief ten 

opzichte van Ulipristal. Ulipristal heeft met de twee genoemde publicaties zijn veiligheid 

en effect op bloedingen redelijkerwijs bewezen. Het echte voordeel bij operatie dient nog 

vastgesteld te worden. Tot die tijd adviseren wij Ulipristal alleen in onderzoeksverband te 

gebruiken.
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Aanbevelingen

Dien Ulipristal alleen toe in onderzoeksverband in een preoperatieve setting.

GnRH versus placebo:

Er zijn enkele studies die randomiseren tussen het toedienen van GnRH analogen en 

placebo danwel geen behandeling voorafgaande aan TCRM met als uitkomst compleetheid 

van resectie. Andere uitkomstmaten werden niet beschreven. Vanwege veel verschillende 

uitkomstmaten is systematisch reviewen niet mogelijk. 

a. Tevredenheid

Patiënten waren even tevreden na TRCM met of zonder voorbehandeling. Er werden geen 

getallen genoemd (Muzii et al., 2010).

b. Operatieduur

Patiënten die werden voorbehandeld met GnRH analogen hadden een significant kortere 

operatieduur (15.9 ± 3.1 minutes vs. 21.3 ± 4.0 minutes), p < 0.0001 (Muzii et al., 2010).

c. Compleetheid resectie

Er is geen significant verschil in het aantal compleet verwijderde myomen tussen vrouwen 

die voorbehandeld werden met GnRH analogen (14/24, 58.3% (95% CI 38.6–78.1)) en de 

vrouwen die een placebo kregen (16/23, 69.6% (50.8–88.4)) (RR 0.84, 95% CI 0.54–1.29; 

p = 0.43) (Mavrelos et al., 2010).

Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 14)

Very low Voorbehandeling met GnRH analogen voorafgaand aan hysteroscopische 
resectie van submuceuze myomen levert geen grotere tevredenheid bij de 
patiënten op. 
Muzii et al., 2010

Very low Voorbehandeling met GnRH analogen voorafgaand aan hysteroscopische 
resectie van submuceuze myomen geeft een significant kortere 
operatieduur.
Muzii et al., 2010 

Low Voorbehandeling met GnRH analogen voorafgaand aan hysteroscopische 
resectie van submuceuze myomen levert geen groter aantal complete 
resecties op.
Mavrelos et al., 2010
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Overwegingen

Aangezien er geen duidelijk voordeel lijkt te zijn van het preoperatief behandelen met GnRH 

analogen voor TCRM is het standaard toedienen ervan niet gerechtvaardigd. Eventueel 

zou een toepassing in trialverband kunnen plaatsvinden. Op speciale indicaties zou GnRH 

voorbehandeling overwogen kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan (ernstige) 

anemie door HMB bij submuceuze myomen of een diameter van een submuceus myoom 

van >4cm. Tevens verwijzen wij naar het modelprotocol ‘Submuceuze myomen’ (via www.

nvog.nl).

Aanbeveling

Voer niet standaard een voorbehandeling met een GnRH analoog uit voor een TCRM. 

9.6.3. GnRH analogen bij myomen voor myomectomie

In een recent Cochrane review (Lethaby et al., 2011) werden in 5 RCT’s GnRH analogen 

vergeleken met een behandeling met een placebo dan wel geen behandeling voorafgaand 

aan myomectomie. Er werd Leuprolide acetate, goserelin of triptorelin gegeven intramusculair 

of middels subcutaan depot elke 4 weken voorafgaand aan de ingreep. De behandeling 

duurde gemiddeld 3 maanden. Myoomvolume werd gemeten met de formule V = 0.5233 

x D1 x D2 x D3 (waar D1, D2 en D3 de diameters van het myoom in drie richtingen zijn). 

a. Afname myoomvolume

Na gebruik van pre-operatief GnRH analogen is het myoomvolume significant kleiner dan na 

gebruik van een placebo/geen voorbehandeling; -12.49 (-18.34 to -6.64), p = 0.00003. 

b. Intraoperatief bloedverlies 

Na gebruik van preoperatief GnRH analogen is het bloedverlies tijdens myomectomie 

significant minder dan na gebruik van een placebo/geen voorbehandeling; MD =-67.5mls 

(-90.6 to -44.4), p < 0.00001. 

c. Operatieduur

Er is geen verschil in operatieduur tussen patiënten die werden voorbehandeld en patiënten 

die niet werden voorbehandeld; MD 4.20 (-2.69 to 11.08), p = 0.23. 
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Conclusies (zie GRADE tabel bijlage 14)

Low Preoperatief gebruik van GnRH analogen voorafgaand aan myomectomie 
zorgt voor een kleiner myoomvolume.
Lethaby et al., 2011

Low Preoperatief gebruik van GnRH analogen voorafgaand aan myomectomie 
zorgt voor minder peroperatief bloedverlies.
Lethaby et al., 2011

Low Preoperatief gebruik van GnRH analogen voorafgaand aan myomectomie 
zorgt niet voor een kortere operatieduur. 
Lethaby et al., 2011

Overwegingen

Het gebruik van GnRH analogen 3 maanden voorafgaan aan myomectomie reduceert het 

myoomvolume en het intraoperatieve bloedverlies. Wel is het bemoeilijkte klievingsvlak een 

regelmatig gehoord argument tegen gebruik van GnRH analogen.

Aanbevelingen

Overweeg GnRH analogen als voorbehandeling voor een laparoscopische of 
laparotomische myomectomie.
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