MyoSure behandeling
Gynaecologie

Beter voor elkaar
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Inleiding
Veel vrouwen hebben last van vleesbomen en/of poliepen in de
baarmoeder. Dit geeft vaak pijnlijke en vervelende klachten. Als deze
verwijderd moeten worden, kan dit met behulp van de MyoSure
behandeling.
Vleesbomen
Een vleesboom is een goedaardig gezwel in de spierwand van de
baarmoeder. Het is nog niet duidelijk waardoor vleesbomen worden
veroorzaakt. Het is wel bekend dat vleesbomen worden beïnvloed door
hormonen. Daarom bestaan ze vaak tijdens de leeftijden waarin vrouwen
menstrueren.
De meeste vrouwen hebben geen last van klachten en weten vaak niet dat
ze een vleesboom hebben. Als er wel klachten aanwezig zijn, zijn veel
voorkomende symptomen: hevig bloedverlies tijdens de menstruatie,
langdurige menstruaties, bloedingen tussen de menstruaties en druk of
pijn in de buik.
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Poliepen
Een poliep is een (bijna altijd) goedaardige uitstulping van het
baarmoederslijmvlies. Poliepen kunnen ook in het baarmoederhalskanaal
groeien. Vaak zijn er meerdere poliepen aanwezig. Het is nog niet duidelijk
waardoor poliepen worden veroorzaakt. Het is wel bekend dat poliepen
worden beïnvloed door hormonen. Als er meer hormonen aanwezig zijn in
het lichaam, groeit het baarmoederslijmvlies. Hierdoor groeien ook de
poliepen die op het baarmoederslijmvlies zitten.
Poliepen in de baarmoeder komen vooral voor bij vrouwen tussen de 40 en
de 50 jaar, vrouwen in de overgang, vrouwen die poliepen in de
baarmoederhals hebben en vrouwen die overgewicht hebben.
De meeste vrouwen hebben geen last van klachten en weten vaak niet dat
ze poliepen in de baarmoeder hebben. Als er wel klachten aanwezig zijn,
zijn veel voorkomende symptomen: hevig bloedverlies tijdens de
menstruatie, onregelmatige menstruaties, tussentijdse bloedingen en
vaginaal bloedverlies na de menopauze.
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MyoSure behandeling
Vleesbomen en poliepen konden vroeger alleen worden verwijderd onder
algehele narcose op de operatiekamer. Hiervoor moest de patiënt worden
opgenomen in het ziekenhuis en na de behandeling nog herstellen van de
narcose. Met de MyoSure behandeling hoeft dit niet meer. De gynaecoloog
kan dan relatief snel een vleesboom of poliep uit de baarmoeder
verwijderen via de vagina. Het verwijderen van een vleesboom van 3 cm
duurt ongeveer 10 minuten. De hersteltijd na de behandeling is kort omdat
u niet onder narcose wordt gebracht. Ook blijft de baarmoeder intact, wat
belangrijk is wanneer u kinderen wilt krijgen.
U komt in aanmerking voor de behandeling als u:
• niet zwanger bent;
• geen last hebt van bekkeninfecties;
• geen last hebt van afwijkingen aan de baarmoederhals;
• geen baarmoeder(hals)kanker heeft.
Vóór de behandeling
Plaatselijke verdoving is niet altijd nodig bij deze behandeling. Het
verwijderen van de vleesboom of poliep doet namelijk geen pijn. Het kan
wel gevoelig zijn wanneer de hysteroscoop (een kijkbuis) de
baarmoedermond passeert. De baarmoeder kan ook gaan krampen.
Daarom wordt er soms gekozen voor een lichte, plaatselijke verdoving. Deze
kan in de baarmoedermond gezet worden.
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Tijdens de behandeling
Bij het starten van de behandeling wordt er vocht in de baarmoeder
gebracht. Door het vocht worden de baarmoederwanden uit elkaar geduwd.
Hierdoor kan er beter in de baarmoeder gekeken worden. De gynaecoloog
brengt de hysteroscoop in waarmee gekeken wordt waar de vleesboom of
poliep zich precies bevindt. Als deze gevonden is, wordt de MyoSure door
de hysteroscoop heen geschoven en precies bij de vleesboom of poliep
geplaatst. De MyoSure verwijdert de vleesboom of poliep en zuigt het
weefsel op. Hierdoor blijft er niets achter in de baarmoeder. Het weefsel
wordt na de behandeling onderzocht op de aanwezigheid van
kwaadaardige cellen. De kans op kwaadaardige cellen is erg klein.
Risico’s
Elke behandeling brengt risico’s met zich mee. De MyoSure behandeling
kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot perforatie van de baarmoederwand
en infecties.
Na de behandeling
U mag vaak nog dezelfde dag weer naar huis. De kans is groot dat u een
dag na de behandeling weer kan beginnen met uw dagelijkse bezigheden.
Het is mogelijk dat u direct na de behandeling last krijgt van kramp, lichte
pijn, misselijkheid en/of braken.
Heeft u nog vragen, stelt u deze dan aan de arts of de verpleegkundige.
U kunt ook bellen met de polikliniek Gynaecologie.
T 010 297 52 40
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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