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SAMENVATTING 

In dit proefschrift presenteren we ons onderzoek naar medicamenteuze voorbehandeling 

voorafgaand aan myoom chirurgie. De afgelopen jaren is minimale invasieve chirurgie steeds  

populairder geworden vanwege grote voordelen met name op gebied van postoperatief herstel. 

Laparoscopische myoom chirurgie kan lastig zijn als er sprake is van grote en/of meerdere myomen. 

Medicamenteuze voorbehandeling zorgt voor afname van myoom- en baarmoeder volume en kan 

verschillende intra- en post-operatieve voordelen hebben.

Dit proefschrift is verdeeld in drie delen:

I. het verleden: wat is er al bekend (hoofdstuk 2 en 3)       

II. het heden : resultaten van prospectieve studies die we hebben uitgevoerd 

(hoofdstuk 4, 5, 6, 7)     

III. de toekomst: toekomstig onderzoek en richtlijnen (hoofdstuk 8 en 9)  

In hoofdstuk 1 beschrijven we de achtergrond, rationale en doelstellingen van dit proefschrift. 

Myomen zijn de meest voorkomende benigne zwellingen in de bekkenregio bij vrouwen. 

Afhankelijk van hun grootte en locatie in de baarmoeder, kunnen ze verschillende symptomen 

veroorzaken. Behandelopties variëren van conservatieve behandeling tot radicale hysterectomie. 

Voor  vrouwen met klachten die hun baarmoeder willen behouden, is een myomectomie een 

optie. De laparoscopische benadering heeft grote voordelen ten opzichte van de laparotomische 

benadering. Medische voorbehandeling vóór myomectomie kan de intra- en post-operatieve 

uitkomsten positief beïnvloeden door afname van myoomvolume en vasculariteit. Studies zijn 

nodig om de effectiviteit van medische voorbehandeling aan te tonen en om de twee beschikbare 

middelen te vergelijken.

We presenteren de doelstellingen van dit proefschrift: 

Wat is er in de literatuur bekend over voorbehandeling met gonadotropine-releasing 

hormone agonists (GnRHa) of ulipristal acetaat (UPA) vóór laparoscopische of 

laparotomische myomectomie met betrekking tot intra-operatieve en post-

operatieve resultaten?

Wat is er in de literatuur bekend over effecten op het endometrium bij vrouwen die 

ulipristal acetaat gebruiken? Is het veilig?

Is ulipristal acetaat non-inferieur aan GnRHa voorafgaand aan laparoscopische 

myomectomie wat betreft bloedverlies intra-operatief en verschillende andere pre-, 

intra- en post-operatieve uitkomsten?

Is voorbehandeling met GnRHa of ulipristal acetaat voorafgaand aan laparoscopische 

myomectomie nuttig in vergelijking met geen voorbehandeling?

Wat zijn de effecten van ulipristal acetaat en GnRHa op myoom vasculariteit?

Hoe moeten onze onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en wat zijn de 

klinische implicaties en toekomstperspectieven?

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6.
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In hoofdstuk 2 presenteren we de resultaten van een systematische review om de effectiviteit 

van voorbehandeling met GnRHa of ulipristal acetaat voorafgaand aan laparoscopische 

of laparotomische myomectomie te bestuderen op intra-operatieve en post-operatieve 

uitkomsten. We hebben literatuur gezocht in Embase.com, Wiley/Cochrane Library en PubMed 

in overeenstemming met de Prisma-richtlijnen. Drieëntwintig studies werden geincludeerd. 

Bij laparotomische myomectomie vermindert voorbehandeling met GnRHa intra-operatief 

bloedverlies met 97.39 mL. Voorbehandeling met GnRHa voor laparoscopische myomectomieën 

laat een afname in intra-operatief bloedverlies zien van 23.03 mL. Tevens werd er een afname 

gezien in de frequentie van bloedtransfusies post-operatief.

Slechts twee retrospectieve cohortstudies rapporteerden over voorbehandeling met ulipristal 

acetaat voor laparoscopische myomectomie. Ze lieten een significante afname zien van intra-

operatief bloedverlies, operatieduur en frequentie van bloedtransfusies na voorbehandeling met 

ulipristal acetaat. 

We concludeerden dat GnRHa voorafgaand aan laparotomische myomectomie bloedverlies 

vermindert en ook de vorming van adhesies kan verminderen. Ook voorbehandeling met GnRHa 

voor laparoscopische myomectomie zorgt voor afname van bloedverlies, de frequentie van 

bloedtransfusies, maar zou misschien wel de kans op recidief verhogen. Echter, de meeste 

resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op cohort studies. Voorbehandeling middels ulipristal 

acetaat is tot op heden niet voldoende onderzocht.

 

In hoofdstuk 3 evalueren we in een systematische review de histopathologische veranderingen 

van het endometrium bij vrouwen die ulipristal acetaat gebruiken. Een uitgebreide zoekopdracht 

werd verricht in Embase.com, Wiley/Cochrane Library en PubMed in overeenstemming met de 

prisma-richtlijnen. Tien studies met in totaal 1450 deelnemers werden geincludeerd. Zeven waren 

gerandomiseerde klinische studies en drie prospectieve cohortstudies. Een kwaliteitsbeoordeling 

van alle geincludeerde studies werd uitgevoerd. In slechts vijf van de tien onderzoeken werd 

een biopsie van het endometrium genomen tijdens de behandeling. Al deze studies beschreven 

specifieke histologische niet-fysiologische endometriumveranderingen (PAEC) door ulipristal 

acetaat gebruik, variërend van 41% tot 78.8% van alle patiënten. Drie onderzoeken voerden 

ook follow-up biopsies uit na het stoppen van ulipristal acetaat. Het percentage PAEC daalde 

van 62% tot 0%, 78.8% tot 0% en van 59% tot 6-7% na de behandelingsperiode. Bij zes van 

1450 vrouwen (0.4%) werd endometriumhyperplasie gerapporteerd tijdens of na het gebruik van 

ulipristal acetaat. In vijf gevallen was er sprake van eenvoudige hyperplasie. Er werd één geval 

van endometriumcarcinoom gemeld, maar dit lijkt geen verband te houden met het gebruik van 

ulipristal acetaat, aangezien in retrospect het al aanwezig was bij de biopsie voor start met de 

medicatie. In acht van de tien onderzoeken werd op verschillende momenten een transvaginale 

echo of MRI uitgevoerd om de endometriumdikte voor, tijdens en na de behandeling te beoordelen. 

In de meerderheid van de onderzoeken werd een tijdelijke toename van de dikte van het 

endometrium gezien tijdens de behandeling.  Binnen enkele weken na het stoppen met ulipristal 

acetaat was sprake van normalisatie.
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In de literatuur gevonden in deze systematische review werden geen irreversibele pre- maligne 

veranderingen van het endometrium gezien. Echter, in de meeste studies werd ulipristal acetaat 

gedurende korte tijd gebruikt en de follow-up periode was beperkt. Wij zijn van mening dat meer 

informatie over langdurig (intermitterend) gebruik en langere follow-up nodig is, voordat kan 

worden geconcludeerd dat het gebruik van ulipristal acetaat volledig veilig is.

In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken van een dubbelblinde 

gerandomiseerde non-inferiority trial in negen ziekenhuizen in Nederland (MYOMEX trial). In deze 

studie werden patiënten gerandomiseerd tussen voorbehandeling met GnRHa of ulipristal acetaat 

voorafgaand aan laparoscopische myomectomie. De hypothese was dat ulipristal acetaat non-

inferieur zou zijn ten opzichte van GnRHa ten aanzien van intra-operatief bloedverlies. Patiënten 

werden in een 1:1 verhouding gerandomiseerd in twee groepen met een totale studieduur 

van 12 weken: 1) dagelijks oraal ulipristal acetaat 5 mg en een eenmalige placebo-injectie met 

zoutoplossing of 2) een eenmalige intramusculaire injectie met Leuprolide-acetaat (11.25 mg) 

en dagelijkse placebotabletten. Studiemateriaal en medicijnverpakkingen waren identiek voor 

beide groepen. Laparoscopische myomectomie werd uitgevoerd binnen een maand na de laatste 

tablet ulipristal acetaat. Uiteindelijke werden 55 van de beoogde 90 patiënten geincludeerd (30 

in de ulipristal acetaat groep en 25 in de Leuprolide-acetaat groep). De baseline karakteristieken 

waren vergelijkbaar tussen beide groepen, behalve de gemiddelde diameter van het grootste 

myoom. Deze was significant groter in de ulipristal acetaat groep vergeleken met patiënten in de 

GnRHa groep. 

Non-inferiority van ulipristal acetaat wat betreft intra-operatief bloedverlies werd niet aangetoond 

in deze studie. Intra-operatief bloedverlies bleek significant hoger te zijn bij voorbehandeling 

met ulipristal acetaat vergeleken met GnRHa (mediaan 525 mL (range 348-1025) versus 280 

mL (range 100-500)). Tevens was de hemoglobine (Hb) daling in de post-operatieve fase hoger 

in de ulipristal acetaat groep. Tijd nodig om te hechten na verwijdering van het grootste myoom 

was significant langer bij patiënten die voorbehandeld waren met ulipristal acetaat (40 minuten 

(28-48) versus 22 minuten (14-33)). De afname van het myoomvolume van de patienten die 

voorbehandeld werden met ulipristal acetaat was kleiner in vergelijking met patienten die 

voorbehandeld werden met GnRHa (-7.2% (-35.5 tot 54.1) versus -38.4% (-71.5 tot -19.3)). 

Laparoscopische myomectomieën werden subjectief als  als moeilijker beoordeeld bij patienten 

voorbehandeld met ulipristal acetaat dan bij patiënten voorbehandeld met GnRHa. Dit vanwege 

moeilijkere identificatie van scheidingsvlakken, zachtere consistentie van de myomen waardoor 

minder grip en een hogere bloedingsneiging.

Op basis van deze studie kan geconcludeerd worden dat non-inferiority van ulipristal acetaat voor 

intra-operatief bloedverlies niet kon worden vastgesteld. Voorbehandeling met GnRHa ten opzichte 

van ulipristal acetaat was gunstiger ten aanzien van: afname van myoomvolume, intra-operatief 

bloedverlies, Hb daling direct post-operatief, tijd nodig om te hechten en verschillende subjectieve 

chirurgisch technische variabelen. Voorbehandeling met ulipristal acetaat in vergelijking met GnRHa 

heeft vergelijkbare effecten op bloedingspatroon, menopauze symptomen, seksueel functioneren, 
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ernst van de klachten en kwaliteit van leven. Er konden geen conclusies worden getrokken over de 

kosten-effectiviteit gezien de lage power. Belangrijkste limitaties van deze studie waren lagere 

inclusiesnelheid dan verwacht gedurende de studieperiode en verschil in myoomvolume tussen 

beide groepen voor start van de behandeling.

In hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken van een pilotstudie naar het effect van GnRHa 

(n=14) en ulipristal acetaat (n=9) op het verschil in myoomvolume en myoom vasculariteit. 23 

premenopauzale vrouwen met een myoomgrootte tussen 3 en 12 cm werden behandeld met 

GnRHa of ulipristal acetaat gedurende 3 maanden. Per patiënt werd één myoom geëvalueerd. 

Gestandaardiseerde 2- en 3D echografie werd uitgevoerd op baseline en na drie maanden 

behandeling volgens een vast protocol. VOCAL-software werd gebruikt om myoomvolume en 

vasculaire index (VI) van de 3D-beelden te berekenen. Bij 4 patiënten in de GnRHa-groep was 

analyse van de 3D-beelden niet mogelijk vanwege onvoldoende kwaliteit. In de GnRHa groep 

(n=10) was het myoomvolume afgenomen (mediaan baseline: 224.3 cm3 , mediaan na 3 maanden 

124.8 cm3 ). De vaculaire index nam eveneens af (mediaan VI (shell off) baseline van 4.30 naar 

0.93 en VI (inner capsule) van 6.34 naar 1.28). In patiënten behandeld met ulipristal acetaat (n=9) 

werd geen significante veranderingen gezien in myoomvolume en vasculaire index na 3 maanden 

behandeling. Er werd een sterke correlatie gevonden tussen mate van vasculariteit en afname in 

myoomvolume na 3 maanden behandeling met GnRHa.

Concluderend lijkt er een significante afname in VI en myoomvolume te zijn na drie maanden 

behandeling met GnRHa. Dit verschil werd niet gezien in patiënten behandeld met ulipristal acetaat. 

De correlatie tussen vasculariteit en volumereductie kan mogelijk in de toekomst worden gebruikt 

om mate van volumereductie na behandeling met GnRHa te voorspellen. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten besproken van een matched case control studie. Cases zijn 

patiënten die voorbehandeld werden met GnRHa of ulipristal acetaat, controls zijn patiënten die 

geen voorbehandeling kregen voorafgaande aan een laparoscopische myomectomie. Cases en 

controls werden gematched op basis van de diameter van het grootste myoom bij baseline en op 

basis van het aantal verwijderde myomen. Cases waren deelnemers aan de MYOMEX trial zoals 

beschreven in hoofdstuk 4 en 5. Controles waren: 1) patiënten die deelname aan de MYOMEX trial 

weigerden en geen medische voorbehandeling voorafgaand aan laparoscopische myomectomie 

kregen en 2) historische controles (patiënten die tussen 2005 en 2014 een laparoscopische 

myomectomie ondergingen). Primaire uitkomstmaat was intra-operatief bloedverlies.

42 patiënten konden worden gematched in de GnRHa-groep van wie 25 vleesbomen ≤8 cm 

hadden en 46 konden worden gematched in de ulipristal acetaat groep van wie 12 patiënten 

vleesbomen ≤8 cm hadden. Voor vleesbomen kleiner dan 8 cm is het mediane intra-operatieve 

bloedverlies significant lager bij patiënten die voorbehandeld zijn met GnRHa in vergelijking met 

geen voorbehandeling met een mediane verschil van 75 ml. Voor vleesbomen groter dan 8 cm 

werd geen significant verschil in intra-operatief bloedverlies gevonden tussen beide groepen. In 

de GnRHa groep versus geen voorbehandeling werden er geen verschillen gevonden voor de duur 
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van de operatie, openen van het cavum uteri, conversie en complicaties. 

Er werden geen verschillen gevonden tussen voorbehandeling met ulipristal acetaat en geen 

voorbehandeling voor intra-operatief bloedverlies, opening van het cavum uteri en complicaties. 

De gemiddelde duur van de operatie is 42 minuten langer bij patiënten voorbehandeld met ulipristal 

acetaat dan bij niet voorbehandelde patiënten. Dit effect wordt voornamelijk gezien voor myomen 

groter dan 8 cm. Het risico op conversie bij patiënten voorbehandeld met ulipristal acetaat is 

aanzienlijk lager vergeleken met niet voorbehandelde patienten.  

We concludeerden dat voorbehandeling met GnRHa voorafgaand aan een laparoscopische 

myomectomie effectief is in het verminderen van intra-operatief bloedverlies ten opzichte van 

patiënten die geen voorbehandeling kregen. Voorbehandeling met ulipristal acetaat in vergelijking 

met geen voorbehandeling heeft een negatief effect op de operatietijd, maar geeft een lager 

risico op conversie. 

In hoofdstuk 8 wordt het design van de MYOMEX 3.0-studie gepresenteerd: een dubbelblinde, 

placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie. In deze superiority studie worden patiënten 

gerandomiseerd tussen voorbehandeling met GnRHa versus geen voorbehandeling voorafgaand 

aan een laparoscopische myomectomie. Uitkomstmaten zijn intra- en postoperatieve 

variabelen, inclusief subjectieve chirurgisch technische variabelen. Stratificatie vindt plaats 

naar myoomgrootte. Inclusiecriteria zijn: premenopauzale vrouwen die in aanmerking komen 

voor laparoscopische myomectomie, met minimaal twee myomen van 6-12 cm. Patiënten in de 

GnRHa-groep krijgen een eenmalige intramusculaire injectie met Leuprolide-acetaat (11.25 mg). 

Patiënten in de groep zonder voorbehandeling krijgen een eenmalige intramusculaire injectie 

met zoutoplossing (1 mL). Om bijwerkingen zoals amenorroe en opvliegers veroorzaakt door 

behandeling met GnRHa zoveel mogelijk te voorkomen, krijgen patienten in de GnRHa groep add-

back therapie met tibolon 2.5 mg eenmaal daags gedurende drie maanden. Patienten die geen 

voorbehandeling met GnRHa krijgen zullen gedurende drie maanden eenmaal daags een oraal 

anticonceptivum met ethinylestradiol 30µg/levonorgestrel 150µg krijgen. Op deze manier wordt 

het dubbelblinde design van deze studie zoveel mogelijk gegarandeerd. Er zullen 160 patienten 

worden geincludeerd. 

 

In hoofdstuk 9 wordt voorbehandeling voorafgaand aan hysterectomie in verband met uterus 

myomatosus geëvalueerd in het kader van een richtlijn voor de Nederlandse Vereniging voor 

Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Er werd een literatuuronderzoek uitgevoerd dat drie relevante 

artikelen opleverde. Uitkomstmaten waren intra-operatief bloedverlies, complicaties, duur van de 

operatie, het vermijden van laparotomie en kosten. Op basis van deze onderzoeken worden in de 

richtlijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

Overweeg voorbehandeling met GnRHa bij een laparoscopische hysterectomie wegens 

uterus myomatosus ter volumereductie van de uterus ten einde minder intra-operatief 

bloederlies en een kortere operatieduur te bewerkstelligen.

1. 
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Hoofdstuk 10 geeft een algemene discussie van dit proefschrift. De bevindingen en 

toekomstperspectieven worden besproken en we eindigen met een een algemene conclusie.

Voorbehandeling met GnRHa dient minimaal 3 maanden te bedragen.

Als volumeverkleining het doel is van voorbehandeling heeft het gebruikt van GnRHa 

de voorkeur boven Ulipristal.

2. 

3. 


