Myomen (vleesbomen)
Myomen zijn goedaardige knobbels in de spierlaag van de baarmoeder. Myomen geven
meestal geen klachten, maar myomen kunnen soms zorgen voor hevige of pijnlijke
menstruaties
Wat zijn myomen?
Myomen worden ook wel vleesbomen genoemd. Het zijn
goedaardige knobbels in de spierwand van de
baarmoeder en bestaan vooral uit spierweefsel.
Myomen kunnen aan de buitenzijde van de baarmoeder
zitten, in de baarmoederwand of in de baarmoederholte
(zie foto). Hoe myomen ontstaan is niet bekend.
Myomen kunnen een paar millimeters groot zijn, maar
ook zelfs een paar kilo wegen.

Bij wie komen myomen voor?
Myomen komen voor bij 50 tot 60 procent van de negroïde vrouwen en minder bij andere
vrouwen. Zij ontstaan vaker bij vrouwen die (nog) geen kinderen hebben gehad. Ze worden
beïnvloed door hormonen, in de vruchtbare fase van het leven. Daarom komen myomen
niet voor vóór de eerste menstruatie en worden ze tijdens de overgang kleiner.
Tijdens de zwangerschap kunnen myomen soms groeien door hormoonveranderingen. Na
de zwangerschap worden ze weer kleiner
Klachten
Myomen geven doorgaans geen of weinig klachten en worden vaak bij toeval gevonden. De
meeste myomen groeien langzaam en blijven onopgemerkt. De plaats waar het myoom zit
heeft meer invloed op de klachten. Zo kunnen myomen in de baarmoederholte, zelfs als ze
klein zijn, menstruatieklachten veroorzaken. Klachten die het meest voorkomen zijn
overmatig bloedverlies, en menstruatiepijn. Andere, meer zeldzame klachten van myomen
zijn een drukkend gevoel in de buik, pijn laag in de rug, klachten met plassen en klachten
van pijn en/of bloedverlies bij het vrijen. De kans dat myomen kwaadaardig worden is zeer
klein (1 op 10.000).
Onderzoek
Bij het vermoeden van myomen vindt het gynaecologische onderzoek plaats. Verliest u veel
bloed of bent u erg vermoeid dan kan de arts het ijzergehalte van het bloed (Hb of
hemoglobine) controleren om te kijken of er sprake is van bloedarmoede. De plaats en
grootte van de myomen kunnen worden beoordeeld met behulp van, meestal inwendige,
echoscopie.

Behandeling
Als u geen klachten heeft, hoeft er niets aan de myomen gedaan te worden en is verdere
controle overbodig. Bestaan er wel klachten dan kiest de gynaecoloog samen met u een
behandeling. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal, de plaats en de grootte van
de myomen, uw leeftijd en uw eventuele wens (nog) zwanger te worden. Er zijn
verschillende behandelingen, variërend van medicijnen tot een operatie. Het effect van de
behandelingen wisselt.
Er zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk:
-

Medicijnen

-

Operatie met behoud van de baarmoeder

-

Operatie waarbij de baarmoeder wordt verwijderd

Medicijnen
Met medicijnen wordt geprobeerd de hoeveelheid bloedverlies en/of de menstruatiepijn te
verminderen. De myomen blijven bestaan. Bij veel en/of grote myomen en bij myomen in
de baarmoederholte kan het effect van medicijnen tegenvallen. Stopt u met de medicijnen
dan komen de klachten meestal terug.
Operaties met behoud van de baarmoeder
Wanneer de myomen worden verwijderd maar de baarmoeder behouden blijft, bestaat de
kans dat er na de behandeling opnieuw myomen ontstaan. Soms is het technisch onmogelijk
de baarmoeder te behouden, met name als er meerdere myomen zijn. Er zijn verschillende
behandelingen waarbij de baarmoeder behouden kan blijven.
- Hysteroscopie
Myomen in de baarmoederholte of onder het slijmvlies kunnen worden verwijderd door
een hysteroscopische operatie
- Enucleatie
Als myomen aan de buitenzijde van de baarmoeder (subsereus) of in de wand (intramuraal)
zitten, kunnen ze worden uitgepeld: myoomenucleatie. Bij het uitpellen kan zoveel bloed
worden verloren dat een bloedtransfusie noodzakelijk kan zijn. Een enkele keer rest de
gynaecoloog in die situatie niets anders meer dan de baarmoeder te verwijderen. Na
myoomenucleatie kunnen verklevingen ontstaan die het zwanger worden kunnen
bemoeilijken. Als de baarmoederholte bij de enucleatie geopend is, zal de gynaecoloog bij
een bevalling een keizersnede adviseren.
Verwijdering van de baarmoeder
Voor een definitieve oplossing van de klachten kan het soms de beste keuze zijn de
baarmoeder te verwijderen. Het bloedverlies verdwijnt hiermee. Het effect op buik- of
rugklachten is minder goed te voorspellen. Die kunnen in sommige gevallen blijven bestaan.

De baarmoeder kan soms via de vagina worden verwijderd, maar bij myomen gebeurt dit
meestal via de buik. In principe blijven de eierstokken behouden.
De keus de baarmoeder te verwijderen is afhankelijk van uw leeftijd, een eventuele
kinderwens en de ernst van de klachten.

