
Vleesbomen die klachten geven: behandelmogelijkheden
Heeft u vleesbomen waar u klachten van heeft? Deze consultkaart kan u en uw gynaecoloog helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken

Behandelmogelijkheden -> Embolisatie Verwijdering via de vagina (hysteroscopie) Verwijdering via de buik (kijkoperatie) Baarmoeder weghalen (hysterectomie)

Hoe werkt de behandeling? - de radioloog brengt een slangetje in de 
bloedvaten via uw liezen

- het gebeurt onder plaatselijke verdoving en 
duurt ongeveer een uur

- via het slangetje worden korreltjes in 
de bloedvaten gespoten die naar de 
vleesbomen gaan

- deze korreltjes sluiten het bloedvat af, 
waardoor de vleesbomen kleiner worden en 
soms verdwijnen

- met een kijkbuis wordt via de vagina in de 
baarmoeder gekeken

- dit gebeurt meestal onder algehele 
anesthesie of ruggenprik en duurt ongeveer 
een half uur

- de vleesbomen die uitsteken worden 
verwijderd

- met een snee in de buik of kijkoperatie 
worden de vleesbomen uit de baarmoeder 
verwijderd

- dit gebeurt (altijd) onder algehele anesthesie 
en duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 uur

- de gynaecoloog haalt de baarmoeder weg 
via de vagina, via een snee in de buik of met 
een kijkoperatie via de buik

- eventueel kan de baarmoedermond blijven 
zitten

- u krijgt algehele anesthesie en het duurt 
ongeveer 1 tot 2 uur

Blijft de baarmoeder zitten? Ja Ja Ja Nee

Wanneer is deze behandeling 
geschikt?

- bijna alle vleesbomen zijn geschikt voor 
embolisatie

- vleesbomen tot 4 cm die uitsteken in de 
baarmoederholte

- bijna alle vleesbomen kunnen verwijderd 
worden via de buik

- vleesbomen tot maximaal 10 cm kunnen via 
een kijkoperatie verwijderd worden

- bij meerdere, zeer grote of lastig gelegen 
vleesbomen is een buiksnede vaak nodig

- elke baarmoeder met vleesbomen kan 
verwijderd worden

- de keuze voor vaginale verwijdering via 
een buiksnede of via een kijkoperatie 
is afhankelijk van de grootte van de 
baarmoeder

Hoe goed helpt het tegen de 
klachten van de vleesbomen?

- na 5 jaar heeft 75% van de vrouwen nog 
steeds voordeel van de behandeling

- 25% laat binnen 5 jaar alsnog de 
baarmoeder verwijderen

- kwaliteit van leven verbetert sterk, ongeveer 
hetzelfde als na het verwijderen van de 
baarmoeder

- na 5 jaar zijn vrouwen even tevreden als na 
een verwijdering van de baarmoeder 

- van vleesbomen die uitsteken in de 
baarmoederholte weten we dat die hevige 
menstruatie veroorzaken

 Als het lukt om deze vleesbomen helemaal 
te verwijderen, is bij de meeste vrouwen de 
hevige menstruatie voorbij

- als het lukt om alle vleesbomen te 
verwijderen verbeteren meestal de 
menstruatieklachten. Zeker vleesbomen die 
tegen de baarmoederholte aanliggen

- drukklachten verbeteren omdat de 
vleesbomen helemaal worden verwijderd

- vaak verbeteren de pijnklachten, maar dit is 
niet helemaal zeker

- u wordt niet meer ongesteld na de operatie
- meestal zijn de drukklachten verdwenen 

omdat de vleesbomen verwijderd zijn
- veel vrouwen ervaren verbetering van 

de pijnklachten. Het is niet zeker of deze 
helemaal overgaan

- de kwaliteit van het leven verbetert sterk
- vrouwen zijn erg tevreden

Wat zijn de mogelijke risico’s? - ernstige complicatie komen bij ongeveer 3 
van de 100 vrouwen voor, zoals trombose, 
een ernstige infectie, etcetera

- vrouwen boven de 45 jaar komen soms na 
de behandeling in de overgang (4%)

- soms kunt u stukjes van de vleesboom 
verliezen via de vagina

- sommige vrouwen hebben last van 
afscheiding die enkele weken kan duren

- er kan een perforatie optreden; dit betekent 
dat de kijkbuis per ongeluk door de wand 
van de baarmoeder gaat. De behandeling 
kunnen we dan meestal niet afmaken

- soms lukt het niet om de vleesboom in 
1 keer weg te halen. Sommige vrouwen 
moeten dan nog een keer de behandeling 
krijgen

- er kan veel bloedverlies optreden, waardoor 
een bloedtransfusie nodig is

- als de operatie via een kijkbuis gebeurt, 
bestaat er een kans van 2-5% dat er toch 
nog een buiksnede moet worden gemaakt

- als u in de toekomst zwanger wordt, is er in 
veel gevallen een keizersnede nodig

- als de baarmoeder geopend wordt, kunnen 
er verklevingen in de holte ontstaan

- 5 van de 100 vrouwen (5%) krijgt een 
complicatie, zoals trombose, een infectie, 
schade aan een orgaan of een nabloeding.

- hierdoor kunt u tijdelijk meer bloed 
verliezen, koorts of pijn hebben. Soms moet 
u aanvullende medicijnen slikken en het 
herstel kan langzamer gaan

Hoe lang blijf ik in het 
ziekenhuis?

2 - 3 dagen Dagbehandeling 1 – 2 dagen (kijkoperatie)
2 – 3 dagen (buiksnede)

1 – 2 dagen (kijkoperatie)
2 – 3 dagen (buiksnede)

Hoe lang duurt het voordat ik 
geen klachten meer heb van de 
behandeling?

2 - 3 weken Enkele dagen 2 -4 weken (kijkoperatie)
6 weken (buiksnede)

2 -4 weken (kijkoperatie)
6 weken (buiksnede)

Kan ik na de behandeling nog 
zwanger worden?

U kunt na de embolisatie niet meer zwanger 
worden

U kunt na deze behandeling zwanger worden U kunt na deze behandeling zwanger worden U kunt niet meer zwanger worden
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