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1 Inleiding
U heeft een afspraak met de
gynaecoloog voor de
MyoSure behandeling.
MyoSure is een eenvoudige
behandeling voor het
verwijderen van vleesbomen
(myomen), poliepen of een
rest van een placenta
(moederkoek) zonder in de
baarmoeder en
baarmoederwand te snijden.
Met een camera
(hysteroscoop) wordt in de
baarmoeder gekeken waar
de afwijking zich bevindt en
deze kan daarna worden
verwijderd met de MyoSure.
De MyoSure behandeling
vindt poliklinisch plaats,
waardoor u direct na de
behandeling naar huis kunt.
Met de myosure kunnen
verschillende ingrepen
worden verricht:
 Verwijderen van
myomen (vleesbomen).
Myomen zijn
goedaardige
spierknobbels. Zij
kunnen aanwezig zijn
aan het buitenoppervlak
van de baarmoeder, in
de spierwand of aan de
binnenkant van de
baarmoeder, uitpuilend
in de baarmoederholte.
Een myoom dat uitpuilt

in de baarmoederholte
veroorzaakt dikwijls
menstruatie-problemen.
Alleen myomen die voor
een (groot) deel in de
baarmoederholte liggen,
zijn met een myosure
behandeling te
verwijderen.
 Verwijderen van
poliepen
Poliepen zijn
uitstulpingen van het
slijmvlies van de
baarmoeder.
 Verwijderen van een
rest van een placenta.
Soms blijft er na een
bevalling, een miskraam
of een zwangerschapsafbreking een deel van
de placenta achter in de
baarmoeder.
2 Voorbereiding
De avond voor, en een uur
voor de behandeling neemt u
een tablet Naproxen 500 mg
en een paracetamol 500 mg
in. Het recept hiervoor heeft
u tegelijkertijd met uw
afspraak voor de MyoSure
behandeling gekregen. Dit
medicijn vermindert de
kramp tijdens en na de
behandeling.
Als u menstruaties heeft,
vindt de behandeling in de

eerste helft van de
cyclus (vóór de eisprong)
plaats, zodat u niet zwanger
kunt zijn ten tijde van het
onderzoek en er geen dik
slijmvlies aanwezig is.
Hiermee moet u bij het
maken van de afspraak
rekening houden.
3 De Myosure behandeling
De MyoSure behandeling
vindt plaats in de
behandelkamer van de
polikliniek Gynaecologie en
duurt over het algemeen tien
tot twintig minuten. Indien
nodig kunt u een plaatselijke
verdoving krijgen. Uw
partner mag bij de
behandeling aanwezig zijn. U
heeft eerst nog een kort
gesprek met de gynaecoloog.
Daarna doet u uw
onderkleding uit en neemt
plaats op een
gynaecologische stoel. Een
verpleegkundige legt u uit
wat er gebeurt en wat u kunt
verwachten.
De gynaecoloog brengt via
de vagina een kleine camera
in om de binnenkant van de
baarmoedermond en
baarmoeder te bekijken.
Vervolgens brengt de
gynaecoloog het instrument
in om de
myoom/poliep/placentarest

in de baarmoeder te
verwijderen. Via een opening
aan de zijkant aan het
uiteinde van het instrument
snijdt de gynaecoloog
het myoom of de poliep in
kleine stukjes weg. Het
weefsel wordt gelijk via het
instrument opgezogen en uit
de baarmoeder verwijderd.
Als het myoom, de poliep of
de placentarest volledig
verwijderd is, haalt de
gynaecoloog het instrument
uit de baarmoeder.
Van het weefsel verwijderen
zelf voelt u niets. U voelt het
krampen van de baarmoeder
doordat de baarmoeder wat
oprekt door het vocht dat er
in gebracht wordt, wat u als
pijnlijk kunt ervaren.
4 Na de Myosure
behandeling
Na de behandeling kleedt u
zich weer aan. U kunt nog
vocht uit de vagina verliezen,
waarvoor u een
maandverband kunt
gebruiken. Als u zich goed
voelt, kunt u meteen naar
huis. U kunt eventueel even
tot rust komen in een aparte
ruimte. U krijgt een
afspraak voor controle mee.
Indien nodig neemt u vier en
acht uur n a de ingreep
nogmaals een tablet

Naproxen 500 mg en
paracetamol 500 mg in. Het
recept hiervoor heeft u
tegelijkertijd met uw
afspraak voor de MyoSure
behandeling gekregen.



5 Risico's van de Myosure
behandeling
Risico’s van de behandeling
zijn perforatie van de
baarmoeder, bloedingen en
infecties van de baarmoeder.
Lichte krampen en licht
ongemak kunnen na de
behandeling optreden. Bij
vloeistofoverbelasting (als er
te veel vocht uit de
baarmoeder in uw bloedbaan
komt) wordt de behandeling
gestaakt, zo nodig wordt dan
nog een tweede behandeling
gepland.
6 Belangrijk






U kunt last krijgen van
een krampende pijn van
de baarmoeder.
De eerste dag na de
behandeling kunt u wat
helderrood bloedverlies
als gevolg van het
inbrengen van de
MyoSure en het
verwijderen van het
weefsel hebben.
Daarna heeft u
waterige/bloederige





afscheiding. Dit duurt
enkele dagen tot twee
weken.
De meeste vrouwen
kunnen binnen een à
twee dagen hun
normale activiteiten
weer hervatten.
Zodra u niet meer vloeit
kunt u weer:
o in bad gaan
o geslachtsgemeenschap hebben
Na de behandeling blijft
eventuele anticonceptie
nodig.

7 Complicaties
U moet de behandelend arts
bellen indien:










U meer dan 38 graden
koorts heeft.
De bekkenpijn verergert
en voorgeschreven
medicijnen niet helpen.
U misselijk, kortademig
of duizelig bent.
U darm- of
blaasproblemen krijgt.
U een onaangenaam
ruikende groene
vaginale afscheiding
heeft.

Krijgt u de eerste veertien
dagen na de behandeling
problemen die te maken
hebben met de behandeling?
Neem dan contact op met
het ziekenhuis:




Op maandag tot en met
vrijdag tussen 08.00 en
17.00 uur belt u met de
polikliniek van uw
gynaecoloog,
telefoonnummer
0320-271301.
Buiten deze tijden belt u
met de afdeling
gynaecologie,
telefoonnummer
0320-271345.

8 Route
U vindt de behandelkamer
van de gynaecologie tijdelijk
op de polikliniek
Dermatologie. Meldt u zich
daar bij de balie.
9 Vragen
Heeft u nog vragen? Stel ze
gerust. De polikliniek
Gynaecologie is op
werkdagen te bereiken op
telefoonnummer
0320-271301.

Ruimte voor vragen

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100

8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com

MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com

MC Dronten
Het Zwarte Water 77

8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com

Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk

