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wanneer je als vrouw het lijdend voorwerp van 

jouw menstruatie bent… 







Definitie 

Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) is 

gedefinieerd als excessief menstrueel 

bloedverlies dat interfereert met de fysieke, 

emotionele, sociale en materiële kwaliteit van 

leven van een vrouw. 



Prevalentie 

• 10-35% van de vrouwen in de algemene 

populatie geeft aan hevig menstrueel 

bloedverlies te hebben 

• 5% van de vrouwen consulteert een arts 

tussen haar 30ste en 49ste levensjaar voor 

HMB 

• in 21-67% van de gevallen ontwikkelt zich 

anemie 



Diagnose 



• vaak moeten verschonen 

• grote bloedstolsels 

• veel bloedverlies bij verschonen 

• gebruik van dubbele bescherming 

• ervaren hinder: ’s nachts verschonen, 

verzuim van het werk, beleving seksualiteit 

 







Endometriumablatie 

Endometriumablatie is gebaseerd op het feit dat 

de slijmvliesbekleding van de baarmoederholte 

(endometrium) elke menstruatiecyclus wordt 

opgebouwd en weer afgebroken. Als deze 

bekleding nu wordt weggenomen (ablatie), 

neemt de menstruatie sterk af of verdwijnt, terwijl 

de hormonale cyclus wel gewoon door gaat.  

 





Endometriumablatie 

• Eerste generatie: 

– Resectie van endometrium onder hysteroscopisch zicht 

 

• Tweede generatie: 

– Blinde technieken 

– Destructie van endometrium door heet water, bipolaire stroom  

of microwave verhitting 

 



NovaSure® systeem (2001) 

  

• Bipolaire energie 

 

• Radio frequente stroom 

 

• Disposable electrode 



overige kenmerken 

• Moisture Transport™ System 

• Ablatie contouren cavum 

• 90 seconden behandelingstijd 

• Geen voorbehandeling 

• Cavity Integrity Assessment 

System 

• Niet cyclus afhankelijk 

• Poliklinisch/klinisch 



Generator/controller 

• Berekent automatisch de Power  

 

• Stopt automatisch bij weefsel 
weerstand van 50 Ohms  

 

• Geïntegreerd afzuigsysteem 

 

• Licht en portable 

 



Electrode  

• 3D bipolaire electrode 

 

• Afzuigsysteem werkt continue:  

 
– Garandeert goed contact met weefsel 

oppervlak 

 

– Gevaporiseerd weefsel wordt afgevoerd. 

 

• Goedkeuring van de FDA voor het 
behandelen van cavum uteri met een 
sonde lengte van 6-10 cm.  

 



Veiligheid 

• Terugkoppeling plaatsing electrode 

 

• Cavity Integrity Assessment System 
 

– CO2  

– 50 mmHg gedurende 4 seconden 

 

• Onderbreekt de procedure op basis van tijd en 
weefselweerstand 
 

– 50 ohm 

– 2 minuten 



Indicaties 

• Premenopauzale vrouwen die lijden aan overmatig 
bloedverlies zonder onderliggende oorzaak en die 
geen kinderwens meer hebben. 

 



Contra-indicaties 

• Kinderwens 

• Aanwezigheid spiraal  

• Kanker of premaligne condities van het endometrium 

• Verzwakt myometrium tgv klassieke sectio of 
transmurale myomectomie. 

• Actieve urineweginfectie 

• Cavumlengte <4cm 

• Anatomisch afwijkingen in het cavum bijvoorbeeld 
septum, myomen en poliepen 
 



1. Patiëntselectie 

 

 

 

 

NovaSure® procedure 



1. Patiëntselectie 

2. Premedicatie 

 

 

 

 

NovaSure® procedure 



Pijnstilling voor en tijdens ingreep 

• Naproxen 250 mg zetpil  

– ochtend van de ingreep  

– 1 uur voor ingreep 

 

• Paracetamol 1000mg 1 uur voor de ingreep 

 

• Paracervicaal block 20 ml lidocaine 1% 
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3. Lokale verdoving 
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NovaSure® procedure 



1. Patiëntselectie 

2. Premedicatie 

3. Lokale verdoving 

4. Opmeten uterus 

5. Oprekken cervix 

6. Inbrengen NovaSure® device 

7. Controle: Cavity Integrity Assessment System 

8. Toedienen radiofrequente energie 

 

 

 

NovaSure® procedure 





Verbale analgesie! 



Pathologie preparaten: consistente diepte van 

weefseldestructie onafhankelijk van 

uterusafmetingen  

Myometrium penetratie 

•  Cornua: 2-3mm 

•  Corpus: 5-7mm 

NovaSure® ablatie profiel 



Hysteroscopisch overzicht 

Pre-ablatie Na 85 seconden  



Pijnstilling na ingreep 

• Naproxen 250 mg 

– 3 uur na ingreep 

– 7 uur na ingreep 

 

• Paracetamol 1000 mg zo nodig 

• Tramal 50 mg zo nodig 



Postoperatieve instrukties 

 
 

•Paar weken last van waterige, bloederige afscheiding  

 

•2 weken geen geslachtsgemeenschap, geen bad, niet 
zwemmen  

 

•Na 1 á 2 dagen normale werkzaamheden hervatten  

 

•Anticonceptie regelen 
 



Postoperatieve instrukties 

 

• Let op: contact opnemen met de poli of 
dagbehandeling bij de volgende verschijnselen: 

 

• Temperatuur hoger dan 38°C  

• Bekken pijn waarbij NSAID’s niet helpen  

• Misselijkheid , braken  

• Kortademigheid, duizeligheid  

• Darm of blaas problemen  

• Groene vaginale afscheiding  
 



Resultaten 

• De meeste vrouwen constateren dat hun 

menstruatiebloedingen sterk afnemen.  

• 91 % van de vrouwen had na 1 jaar normaal of minder 

dan normaal bloedverlies bij de menstruatie 

• 41% van de vrouwen had na 1 jaar helemaal geen 

menstrueel bloedverlies meer  

• Veel vrouwen hadden ook bijna 50% minder last van 

een pijnlijke menstruatie. 

• Bij 97 % van de vrouwen was 5 jaar na de behandeling 

geen hysterectomie nodig 

 

 

 



NovaSure: The Clinical Data 

Outcomes at 1 Year Post-Procedure 

Endpoint Outcome 

Amenorrhea Rates 32%--56% 

Hypomenorrhea Rates 68%--93% 

Eumenorrhea Rates 86%--96.1% 

QOL Improvement/ 
Patient Satisfaction 

87%--95% 

Reintervention Rate 2.3%--2.7% 



NovaSure Provides Long Term Results 

Long Term Avoidance of Hysterectomy 



•Cervix: S2-S4 

 

•Uterus: T12-L1 

 

•Eileiders: T10-L1 

Innervatie genitalia interna 



• Continue, brandende pijn door stimulatie van de 

uterus receptoren: ten gevolge van brandwond 

 

• Krampende pijn door mechanische stimulatie 

van mechanoreceptoren en/of ischemie van 

mechanoreceptoren of zenuwen  

 



Klinisch onderzoek pijnscore 

   Prospectieve cohortstudie Franciscus 

Ziekenhuis Roosendaal: 

 

•62 patiënten 

•Novasure® onder lokale verdoving 

•Vast pijnstillingsschema 

•Vast verpleegkundig team 

•Telefonische follow up 

•Vragenlijst na procedure 

•85% respons (52 patiënten) 

 











Klinisch onderzoek pijnscore 

   Prospectieve cohortstudie Maxima MC 

Veldhoven: 

 

•33 patiënten 

•Novasure® onder lokale verdoving 

•Vast pijnstillingsschema 

•VAS score bij oprekken cervix, tijdens procedure, 4 u en 

24 u na procedure 

•Patiënt tevredenheid 

•Follow up na 6 weken 

 

 

 



Mediane pijnscore gehele procedure 



Pijn 24 uur na procedure 



Pijnscore Novasure® 

• 4 patiënten vagale reactie 

• geen complicaties 

• 100% tevreden 

• 60% amenorroe, 40% hypomenorroe 

• 94% van patiënten vond procedure onder lokale 

verdoving aanvaardbaar 

 



Take home message 

• Hevig menstrueel bloedverlies is een frequent 

voorkomend, vervelend probleem. 

• Novasure® is een veilige, snelle, 

   efficiënte behandeloptie. 

• Hoge mate van patiënt tevreden- 

   heid. 

• Belang van patiëntselectie en  

   verbale analgesie. 

• Procedure acceptabel op POK  

   met lokale verdoving. 
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Potentiële belangenverstrengeling 

Geen  



Vragen? 


