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SAMENVATTING
Het doel van dit proefschrift is de plaats te bepalen van embolisatie van de arteria uterina 

(hierna embolisatie genoemd) in het arsenaal aan therapieën voor symptomatische myomen 

en deze plaats kenbaar te maken aan de beroepsbevolking die deze behandeling aanbiedt 

en/of toepast. In dit kader werden de volgende aspecten van embolisatie onderzocht: 

de lange termijn resultaten 5 jaar na embolisatie in vergelijking met hysterectomie 

(baarmoederverwijdering), een samenvatting van onderzoek naar embolisatie in vergelijking 

met gevestigde chirurgie en andere / nieuwe minimaal invasieve alternatieven, de voorkeur 

van de patiënt voor embolisatie of hysterectomie en het effect daarvan op de behandeling 

en de kosten-effectiviteit van pijnbestrijding tijdens embolisatie. Met de resultaten van deze 

onderzoeken werd de positie van embolisatie in het behandelspectrum van symptomatische 

myomen gevestigd en concludeerden wij dat het een goed onderzocht en waardevol 

behandelalternatief is in vergelijking met hysterectomie.

Desondanks wordt embolisatie in Nederland nog steeds niet op grote schaal toegepast. 

Als eerste stap in het implementatie-proces hebben we de belemmerende factoren voor de 

toepassing van embolisatie onderzocht. Daaruit bleek dat het ontbreken van deze behandeling 

in de beroepsrichtlijn de belangrijkste belemmerende factor was. Vervolgens hebben wij de 

richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMB) herschreven, met als belangrijke toevoeging 

de vermelding van embolisatie met zijn indicatie gebied, wat de verdere introductie van 

embolisatie in de praktijk mogelijk gemaakt is. 

Dit traject, beschreven in dit proefschrift, zal worden samengevat in de volgende paragrafen. 

Daarna worden de implicaties van dit proefschrift besproken, gevolgd door een algemene 

conclusie en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

LANGE TERMIJN RESULTATEN VAN 
EMBOLISATIE
In hoofdstuk 2 beschrijven we de 5-jaars resultaten van de EMMY (EMbolization versus 

hysterectoMY) studie, een gerandomiseerde vergelijking tussen embolisatie en hysterectomie. 

Patiënten met symptomatische myomen die in aanmerking kwamen voor hysterectomie 

werden 1:1 gerandomiseerd voor hysterectomie of embolisatie. Eindpunten na 5 jaar 

waren re-interventies, het effect van embolisatie op menorragie, menopauze klachten, 

kwaliteit van leven en de tevredenheid van de patiënten. In de EMMY studie werden 177 

patiënten gerandomiseerd voor embolisatie (n = 88) of hysterectomie (n = 89). Vijf jaar na 

geslaagde embolisatie had 24,7% van de patiënten een hysterectomie ondergaan vanwege 
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onvoldoende verbetering van de symptomen. Kwaliteit van leven was aanzienlijk verbeterd 

en bleef ook stabiel in beide groepen. Embolisatie bleek een positief effect te hebben 

op klachten van zowel mictie als defaecatie. We concludeerden dat met embolisatie een 

hysterectomie voorkomen kan worden in 3 van de 4 gevallen tot na 5 jaar na de ingreep. 

Op basis van deze uitkomsten is embolisatie een goed alternatief voor hysterectomie en 

dienen patiënten te worden gecounseld over de mogelijkheid van embolisatie.

SAMENVATTING VAN ONDERZOEK NAAR 
HET EFFECT VAN EMBOLISATIE
Hoofdstuk 3 beschrijft een systematisch review en een meta-analyse van al het bestaande 

onderzoek naar korte, middellange en lange termijn resultaten tot 5 jaar na embolisatie in 

vergelijking met chirurgie, in de behandeling van symptomatische myomen. Vier RCTs met 

in totaal 515 patiënten werden opgenomen in deze analyse. Op de korte termijn hadden 

patiënten na embolisatie minder bloedverlies, een kortere ziekenhuisopname en een snellere 

werkhervatting. Middellange en lange termijn resultaten toonden een hoger re-interventie 

percentage in de embolisatie -groep, terwijl beide groepen even tevreden waren en een 

gelijke kwaliteit van leven hadden. We concludeerden dat embolisatie korte termijn voordelen 

heeft ten opzichte van hysterectomie / myomectomie wat betreft korter ziekenhuisverblijf en 

snellere hervatting van de dagelijkse activiteiten. Op de middellange en lange termijn waren 

de voordelen gelijk, behalve het hogere re-interventie percentage na embolisatie.

VOORKEUREN VAN PATIËNTEN
Het effect van de behandelvoorkeur en behandeltoewijzing bij patiënten in de EMMY studie 

werd beschreven in hoofdstuk 4. We nodigden 349 in patiënten uit die in aanmerking 

kwamen voor studie deelname (patienten met symptomatische myomen en een indicatie 

voor hysterectomie), van wie 177 vrouwen aangaven mee te willen doen aan de studie 

(de ‘gerandomiseerde-groep’). Binnen de gerandomiseerde-groep werden patiënten 

gerandomiseerd voor embolisatie (n = 88) of hysterectomie (n = 89). De resterende 172 

patiënten weigerden randomisatie en kregen de behandeling van hun voorkeur (variërend 

van hysterectomie tot helemaal geen behandeling), waarvan 103 patiënten akkoord gingen 

met het invullen van vragenlijsten (de ‘preferentie-groep’). Behandelvoorkeur en kwaliteit van 

leven van de patiënten werd beoordeeld op baseline, en de patiënten werden prospectief 

gevolgd om de kwaliteit van leven 12 maanden na de behandeling te evalueren. Bij aanvang 
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gaven de meeste (65%) van de patiënten in de gerandomiseerde groep de voorkeur aan 

embolisatie, terwijl de meeste (58%) patiënten in de preferentie-groep de voorkeur gaven 

aan hysterectomie. Na 12 maanden was er geen effect van het hebben ondergaan van de 

voorkeursbehandeling op de kwaliteit van leven, noch in de gerandomiseerde, noch in de 

preferentie-groep. De gerandomiseerde-groep was na 12 maanden significant verbeterd 

wat betreft zowel de mentale als lichamelijke gezondheid, vergeleken met baseline. In de 

preferentie-groep verbeterde enkel de mentale gezondheid vergeleken met baseline, terwijl 

de lichamelijke gezondheid niet significant verbeterd was. We concludeerden dat de pre-

randomisatie voorkeur voor een specifieke behandeling geen invloed had op de kwaliteit 

van leven. Studie deelnemers verbeterden beter wat betreft fysieke kwaliteit van leven dan 

vrouwen die weigerden deel te nemen aan de studie.

PIJNBESTRIJDING
In hoofdstuk 5 vergeleken we de kosteneffectiviteit van epidurale analgesie (EDA) met die 

van patiënt gecontroleerde intraveneuze analgesie (PCA) voor post-interventie pijnbestrijding 

bij vrouwen die embolisatie ondergingen voor symptomatische myomen. We voerden een 

kosten-effectiviteitsanalyse (KEA) uit op basis van gegevens uit de literatuur door middel 

van een beslisboom. Dit resulteerde in de bevinding dat zes uur na de interventie de VAS 

(Visual Analogue Score) 3,56 was bij gebruik van PCA en 2,0 bij gebruik van EDA. De 

kosten voor pijnbestrijding bij vrouwen die embolisatie ondergingen met PCA en EDA waren 

respectievelijk € 191 en € 355. De kosten van EDA om 1 punt te dalen op de VAS-score 6 

uur na de ingreep ten opzichte van PCA waren € 105, en € 179 na 24 uur. Het risico op 

een complicatie was 2,45 keer hoger bij het gebruik van EDA. We concludeerden dat EDA 

superieure analgesie biedt voor post- embolisatie pijn na 6 en 24 uur, met hogere kosten en 

een verhoogd risico op complicaties.

ANDERE MINIMAAL INVASIEVE THERAPIEN 
IN DE BEHANDELING VAN MYOMEN
In hoofdstuk 6 wordt de literatuur aangaande niet-chirurgische en minimaal invasieve 

therapieën voor symptomatische myomen die in de afgelopen jaren werden geïntroduceerd 

samengevat. We beoordeelden het effect op myoomvolume, menorragie, kwaliteit van 

leven, vruchtbaarheid en het risico van complicaties bij deze procedures. Laparoscopische 

of hysteroscopische myomectomy en embolisatie waren de meest bestudeerde therapieën 
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en toonden beide een significant gunstig effect op menorragie en kwaliteit van leven, 

met een lage incidentie van complicaties. Voor vrouwen die hun vruchtbaarheid willen 

behouden, is myomectomy de best bestudeerde interventie, met name wanneer er sprake is 

van submucosale myomen is er een gunstig effect op de vruchtbaarheid. Het gebruik van 

embolisatie bij vruchtbare vrouwen is niet uitgebreid bestudeerd, maar bewijs wijst in de 

richting van een toename van de zwangerschap-gerelateerde complicaties na embolisatie. 

Magnetische resonantie-geleide high-intensity focused ultrasound (MRgFUS), myolyse / 

radiofrequente ablatie (RFA) en laparoscopische of vaginale occlusie van de arteria uterina 

(L / V-OAE) zijn nieuwere interventies, waarvoor nog geen overtuigend bewijs voorhanden 

is. Meer bewijs is nodig voordat het gebruik van deze interventies in de klinische praktijk kan 

worden gerechtvaardigd.

UITVOERING VAN EMBOLISATIE IN DE 
DAGELIJKSE PRAKTIJK IN NEDERLAND
Hoofdstuk 7 beschrijft een inventarisatie van de oorzaken van het marginale gebruik van 

embolisatie, ondanks het bewijs wat betreft de effectiviteit van deze minimaal invasieve 

interventie. Middels deze inventarisatie werd getracht de factoren, die de implementatie 

van embolisatie ofwel beperken of vergemakkelijken, te identificeren. Gynaecologen en 

interventie-radiologen in drie ziekenhuizen in Amsterdam werden geïnterviewd aan de 

hand van vragenlijsten. Een van deze ziekenhuizen had ruime ervaring met embolisatie bij 

myomen, een ziekenhuis was net begonnen met het uitvoeren van deze behandeling, en een 

ziekenhuis had geen ervaring met embolisatie. Ook patiënten met symptomatische myomen 

die voor embolisatie of hysterectomie gepland waren werden geïnterviewd over de counseling 

in de keuze van de behandeling. De volgende obstakels voor implementatie van embolisatie 

werden gevonden: gebrek aan kennis over embolisatie, ontbreken van een multidisciplinair 

protocol, en bovenal, de afwezigheid van embolisatie als behandeloptie voor symptomatische 

myomen in de Nederlandse richtlijn Menorrhagie. Onze aanbevelingen voor implementatie 

van embolisatie waren: 1) het toevoegen embolisatie aan de Nederlandse richtlijn voor de 

behandeling van menorragie met duidelijk omschreven indicaties en contra-indicaties; 2) het 

opleiden van gynaecologen over embolisatie, 3) het samenstellen van een patiëntenfolder 

en een website, en 4) het maken van een protocol in een multidisciplinair team.
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RICHTLIJN HEVIG MENSTRUEEL 
BLOEDVERLIES
Hoofdstuk 8 vat de nieuwe Nederlandse richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies (voorheen 

Menorrhagie) samen waaraan embolisatie werd toegevoegd. Het gedeelte over de 

(minimaal invasieve) behandel alternatieven richt zich op de counseling van patiënten met 

symptomatische myomen. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen 

die betrekking hebben op embolisatie:

-  Bespreek embolisatie als een alternatief voor hysterectomie bij patiënten met myomen en 

HMB.

-  Tot 5 jaar na de ingreep is de kwaliteit van leven in gelijke mate verbeterd na hysterectomie 

en embolisatie, en patiënten zijn even tevreden; na embolisatie herstellen patiënten 

sneller dan na hysterectomie en hervatten zij eerder hun werk; tot 5 jaar na geslaagde 

embolisatie is er een kans van ongeveer 75% dat geen hysterectomie nodig zal zijn.

-  Wegens onvoldoende bewijs wat betreft zwangerschap na embolisatie, heeft myomectomie 

de voorkeur bij vrouwen met symptomatische myomen die nog zwanger willen worden.

-  Voer bij voorkeur een hysteroscopische resectie uit bij symptomatische submukeuze 

myomen tot 4 cm in diameter.

-  Voor MRgFUS, myolyse / RFA en L / V-OUA is meer bewijs nodig, en om deze reden zullen 

deze therapieën alleen in studieverband moeten worden uitgevoerd.

ALGEMENE DISCUSSIE
De laatste jaren zijn er verschillende minimaal invasieve therapieën voor de behandeling van 

symptomatische myomen ontwikkeld. Een van deze minimaal invasieve opties is embolisatie 

van de arteria uterina, en is in 1995 geïntroduceerd door Ravina et al (1). In de daarop 

volgende jaren zijn vier gerandomiseerde studies gepubliceerd waarin embolisatie vergeleken 

werd met myomectomie / hysterectomie. Al deze studies lieten positieve resultaten zien van 

embolisatie in de behandeling van symptomatische myomen op de korte termijn, zoals 

samengevat en beschreven werd in een Cochrane review (2). Een van deze studies is de 

Nederlandse gerandomiseerde EMMY (embolisatie versus hysterectomie) studie. Publicaties 

van deze studie rapporteerden over de follow-up tot 2 jaar na embolisatie en toonden, 

evenals de andere studies, een kortere ziekenhuis opnameduur, snellere hervatting van 

werk en andere dagelijkse activiteiten, meer kleine complicaties en een gelijk aantal grote 

complicaties in vergelijking met hysterectomie (3,4,5). Kwaliteit van leven en tevredenheid op 
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de korte termijn en na twee jaar waren vergelijkbaar met hysterectomie (6). De cumulatieve 

kosten 2 jaar na embolisatie waren lager dan na hysterectomie (7).

Ondanks deze positieve resultaten wordt embolisatie nauwelijks toegepast in Nederland. 

Een van de redenen voor de beperkte toepassing van embolisatie in de praktijk was het 

ontbreken van lange termijn resultaten. Dit proefschrift draagt bij aan het oplossen deze 

kennislacune door toevoeging van de lange termijn follow-up van de EMMY studie en door 

middel van een systematische review en meta-analyse van de lange termijn resultaten na 

embolisatie in vergelijking met myomectomie / hysterectomie. De vijf jaar follow-up van de 

EMMY studie liet zien dat in de embolisatie groep 83% van de vrouwen aangaf symptoomvrij 

te zijn of verbetering van hevige menstruele bloedingen (HMB) (8) te ervaren. De Schotse 

REST studie (gerandomiseerde gecontroleerde trial van embolisatie versus chirurgische 

behandeling) rapporteerde ook vijf jaar follow-up (9). Ondanks de verbetering die de meeste 

vrouwen ervaren na embolisatie, laten beide studies een significant re-interventie percentage 

bij deze vrouwen zien, 28% in de EMMY studie en 26% in de REST studie. Driekwart van deze 

re-interventies in de embolisatie groep vond plaats tijdens de eerste 2 jaar na embolisatie, 

wat aangeeft dat het niet ondergaan van een hysterectomie in de eerste 2 jaar na het 

ondergaan van embolisatie een voorspeller zou kunnen zijn voor het voorkomen van een 

hysterectomie op lange termijn (10). Dit is in overeenstemming met andere gegevens (11). 

Ondanks deze re-interventies hadden de patiënten in beide groepen gelijke kwaliteit van 

leven scores na twee en na vijf jaar en in beide groepen zou  een even hoog percentage van 

de vrouwen de behandeling aanraden aan een vriendin. Het lijkt erop dat de re-interventies 

geen invloed hadden op de kwaliteit van leven (6,8,12).

Deze resultaten laten zien dat embolisatie een plaats verdient in het arsenaal aan therapieën 

voor symptomatische myomen. Het niet routinematig aanbieden van embolisatie aan vrouwen 

met symptomatische myomen als een alternatief voor een operatie wordt door onze studiegroep 

beschouwd als suboptimale zorg. In de implementatie inventarisatie, zoals beschreven in dit 

proefschrift, ontdekten we dat het belangrijkste obstakel voor de implementatie van embolisatie 

in Nederland de afwezigheid van embolisatie in de Nederlandse richtlijn over HMB is (13).

Waar veel onderzoeken naar nieuwe behandelingen stoppen na het publiceren van de resultaten 

hebben wij als studiegroep een stap verder gezet in de implementatie van embolisatie in de 

klinische praktijk, door het toevoegen van deze nieuwe behandeling aan de landelijke richtlijn. 

Tijdens het herschrijven van deze richtlijn HMB werd ook systematisch de literatuur doorzocht 

naar andere therapeutische opties voor symptomatische myomen, zoals besproken in het 

review aangaande de minimaal invasieve behandeling van vleesbomen in hoofdstuk 6 (14). 

In dit review hebben we geconcludeerd dat laparoscopische / hysteroscopische myomectomie 

en embolisatie de best bestudeerde minimaal invasieve therapie zijn voor symptomatische 
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myomen. Beide tonen een significante vermindering van HMB en een verbetering van de 

kwaliteit van leven. Wat betreft andere minimaal invasieve therapieën voor myomen zoals 

magnetic resonance-guided high-intensity focused ultrasound (MRgFUS), myolysis / 

radiofrequency ablation (RFA) en laparoscopische of vaginale occlusie van de arteriae uterina 

(L / V-OUA) is meer bewijs nodig voorafgaande aan de introductie in de dagelijkse praktijk.

De nieuwe richtlijn HMB adviseert aan patiënten met symptomatische myomen embolisatie 

als alternatief voor hysterectomie aan te bieden. Patiënten dienen te weten dat de kwaliteit 

van leven even goed verbetert na hysterectomie als na embolisatie, en patiënten zijn even 

tevreden; na embolisatie herstellen patiënten sneller dan na hysterectomie en ze gaan sneller 

terug naar de werkvloer; 5 jaar na succesvolle embolisatie is er een kans van ongeveer 75% 

dat er geen hysterectomie nodig zal zijn. Vanwege onvoldoende bewijs op zwangerschap na 

embolisatie, heeft myomectomie de voorkeur bij vrouwen met symptomatische myomen die 

nog zwanger willen worden.

TOEKOMSTIG ONDERZOEK
Als tweede stap in het implementatie proces zal het gebruik en de naleving van de nieuwe 

richtlijn HMB worden getest met het gebruik van indicatoren, waarvan een zich richt op 

embolisatie. De embolisatie / hysterectomie ratio bij vrouwen met symptomatische myomen 

in Nederlandse ziekenhuizen kan dienen als een indicator voor kwaliteit van zorg. In 

ziekenhuizen zonder embolisatie faciliteiten kan het aantal verwijzingen naar centra waar 

dit wel gebeurt om aldaar te emboliseren gebruikt worden. Dit implementatie onderzoek zal 

twee jaar na de publicatie van de nieuwe richtlijn over HMB worden uitgevoerd en maakt 

deel uit van de zogenaamde kwaliteitscirkel. Deze cirkel bestaat uit 4 stappen; het maken 

van een richtlijn, de uitvoering van deze richtlijn, het controleren van de naleving van deze 

richtlijn met het gebruik van indicatoren, en tenslotte versterken / vernieuwen van de richtlijn 

door nieuw onderzoek uit te voeren of gepubliceerd onderzoek te integreren in de richtlijn, 

waarna de cirkel weer opnieuw begint.

Daarnaast zal de rol van embolisatie in de behandeling van vrouwen met myomen en 

kinderwens moeten worden onderzocht. Ook andere minimaal invasieve alternatieven voor 

de behandeling van symptomatische myomen zoals MRgFUS, myolysis en laparoscopische 

vaginale occlusie van de arteria uterina dienen te worden onderworpen aan gedegen 

wetenschappelijk onderzoek in vergelijking met de gouden standaarden zoals die boven 

beschreven staan.
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CONCLUSIE
Concluderend werd in dit proefschrift het bewijsmateriaal over de resultaten van embolisatie 

in de behandeling van symptomatische myomen op de lange termijn samengevat, en aan 

de hand hiervan werd embolisatie opgenomen in de nieuwe richtlijn Hevig Menstrueel 

Bloedverlies (HMB). De implementatie van deze nieuwe richtlijn zal er hopelijk aan bijdragen 

dat patiënten met symptomatische myomen zullen worden gecounseld over deze minimaal 

invasieve optie zodat embolisatie een plaats heeft in het therapeutische arsenaal voor de 

behandeling van symptomatische myomen in Nederland.

Wij zijn als werkgroep van mening dat nieuwe technieken zoals embolisatie indicatief zijn 

voor innovatie op het gebied van de behandeling van symptomatische myomen. Echter, veel 

van deze technieken, zoals MRgFUS, myolyse en laparoscopische of vaginale occlusie van de 

arteria uterina, vinden hun weg naar de dagelijkse praktijk zonder dat er gedegen onderzoek 

aan vooraf is gegaan. De manier waarop embolisatie werd ingevoerd laat zien hoe nieuwe 

technieken zouden moeten worden ingevoerd: eerst het verkrijgen van een indicatie van de 

effectiviteit ervan in cohort-series, daarna de evaluatie in RCT’s vergeleken met de gouden 

standaard, gevolgd door een solide lange termijn follow-up. Uiteindelijk moet de nieuwe 

techniek worden geïntroduceerd in de landelijke richtlijn en moet de naleving ervan worden 

geëvalueerd. Deze manier van introduceren van een nieuwe techniek zorgt voor een hoge 

kwaliteitsstandaard en identieke zorg die voor iedereen toegankelijk is.  
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