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Betreft: Aanvraag Hilly de Roever-Bonnet Fonds

Geachte mevrouw Dagnelie, mevrouw Griffioen en mevrouw Koelma,
Middels deze brief zou ik graag een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning uit het Hilly de
Roever-Bonnet fonds voor het uitvoeren van een onderzoeksproject.
Met dit onderzoeksproject willen wij de duurzaamheid van een nieuwe, niet-invasieve behandeling van
vleesbomen van de baarmoeder (de MR-HIFU behandeling) in kaart brengen en vergelijken met de
duurzaamheid van bestaande vleesboom behandelingen. Duurzaamheid betreft in deze context het
effect op natuur en milieu, door het gebruik van grondstoffen en het verwerken van afval.
Achtergrond
Tot wel 70% van de vrouwen krijgt tijdens haar vruchtbare periode één of meerdere vleesbomen in de
baarmoeder. Ongeveer één op de vier vrouwen met vleesbomen ervaart klachten. Deze klachten
variëren van hevige pijn- en/of bloedingsklachten gedurende de menstruatie tot problemen met de
vruchtbaarheid1. Naast lichamelijke klachten kunnen vleesbomen ook belemmeringen geven van het
sociale en werkzame leven2. Het operatief verwijderen van de baarmoeder was lange tijd de
standaardbehandeling van symptomatische vleesbomen en wordt momenteel nog steeds vaak
toegepast. Hoewel dit een effectieve behandeling is, gaat de operatie gepaard met een langdurig
herstel van weken tot maanden, kunnen er ernstige complicaties optreden en is deze behandeling geen
optie voor vrouwen met een (toekomstige) kinderwens. De laatste jaren hebben er minder ingrijpende
alternatieve behandelingen hun intrede gedaan3. Vrouwen kunnen nu kiezen voor een
medicamenteuze behandeling en indien dit onvoldoende verlichting geeft, kan gekozen worden voor
het operatief verwijderen van enkel de vleesboom, of het ondergaan van een embolisatie, waarbij de
bloedtoevoer naar de vleesboom wordt geblokkeerd. Deze ingrepen gaan echter eveneens gepaard
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met een langdurig herstel, geven extra risico’s gedurende een eventuele zwangerschap en soms is een
aanvullende behandeling na verloop van tijd noodzakelijk.
Er bestaat dus grote behoefte aan een alternatieve, uterus sparende behandeling met minder risico’s
voor een eventuele zwangerschap, een kortere ziekenhuisopname tijd en een kortere hersteltijd.
In het begin van deze eeuwwisseling werd een volledig niet-invasieve behandelmogelijkheid
geïntroduceerd: de MR-HIFU behandeling4. MR-HIFU is de afkorting van Magnetic Resonance image
guided High Intensity Focused Ultrasound. Door middel van ultrahoge geluidsgolven (ultrasound) wordt
weefsel van buitenaf geableerd (verhit) tot celdood ontstaat. Door middel van real-time MRI beeld kan
er voor gezorgd worden dat omliggende weefsels onaangedaan blijven. Sinds 2016 wordt in Isala Zwolle
de MR-HIFU behandeling uitgevoerd voor de behandeling van vleesbomen. De behandeling leidt tot
gemiddeld 60% klachtenverbetering na één jaar en vrouwen zijn al na enkele dagen hersteld van de
behandeling5. Deze behandeling gaat gepaard met weinig tot geen complicaties. Slechts 1 op de 7
vrouwen moet op termijn een aanvullende behandeling ondergaan vanwege onvoldoende verbetering
van klachten. Vanwege de onbekendheid van de effecten van deze nieuwe behandeling op de
zwangerschapskans, is een zwangerschapswens in eerste instantie een contra-indicatie geweest maar
inmiddels kunnen ook vrouwen met een zwangerschapswens behandeld worden en zijn de eerste
zwangerschappen gerapporteerd. Er traden geen ernstige complicaties op tijdens deze
zwangerschappen. Dus lijkt de behandeling ook hoopgevend voor vrouwen met een (toekomstige)
kinderwens.
Ondanks de goede resultaten van de MR-HIFU behandeling en het grote voordeel van weinig
complicaties en kort herstel, is de behandeling momenteel nog geen vergoede zorg in Nederland. In
Isala Zwolle zet een groep onderzoekers zich in voor de optimalisatie van de behandeling en het
verkrijgen van vergoeding voor de behandeling, o.a. door het uitvoeren van een studie waarin de
(kosten)effectiviteit van de MR-HIFU behandeling van vleesbomen rechtstreeks wordt vergeleken met
de (kosten)effectiviteit van de huidige standaard behandelingen, de MYCHOICE studie (https://mychoice.eu/). Onze verwachting is dat de MR-HIFU behandeling niet minder effectief is dan de bestaande
behandelingen, en dat, wanneer met name gekeken wordt naar de kosten buiten het ziekenhuis, de
behandeling bovendien kosten effectief is.
Het probleem
Ongeveer 5% van de CO2-uitstoot op aarde wordt veroorzaakt door de gezondheidszorg: waar aan de
ene kant gewerkt wordt aan genezing van mensen, worden aan de andere kant mensen ziek door de
milieuvervuiling die ook zorginstellingen veroorzaken. Daarom is het van belang om binnen het medisch
wetenschappelijk onderzoek niet alleen de focus te leggen op de effectiviteit en kosteneffectiviteit van
een behandeling maar dient ook de duurzaamheid van een behandeling geëvalueerd te worden. Op dit
moment is er van veel medische zorg die in Nederland wordt verleend, weinig tot geen informatie
beschikbaar over de impact die het heeft op het milieu, zo ook niet over de impact van de huidige
standaard vleesboombehandelingen of de MR-HIFU behandeling.
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De oplossing
Om ook op het gebied van duurzaamheid een vergelijking te kunnen maken tussen de MR-HIFU
behandeling en de bestaande vleesboom behandelingen, beogen we een nieuw onderzoeksproject op
te starten. We verwachten te kunnen aantonen dat de MR-HIFU behandeling gepaard gaat met minder
afval productie en minder gebruik van grondstoffen, en daarmee een duurzamere behandeling is dan
de bestaande vleesboom behandelingen.
Tot slot
Dit project zal onderdeel uitmaken van de bestaande MYCHOICE studie en primair worden uitgevoerd
door de reeds bij deze studie betrokken promovendus (ondergetekende). Binnen het huidige
promotiebudget is echter geen rekening gehouden met uitbreiding van de studie met dit project. Met
de bijdrage van uw fonds kan de enige niet-invasieve behandelmogelijkheid voor vrouwen met
vleesboomklachten vergeleken worden met de huidige standaardbehandelingen op het gebied van
duurzaamheid. Hiermee zou de behandeling uiteindelijk niet alleen beschikbaar kunnen komen voor
alle vrouwen die te maken hebben met deze klachten, maar wordt bovendien een belangrijke stap
gezet in het laten mee wegen van duurzaamheid bij de evaluatie en vergelijking van (medische)
behandelingen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en overtuigd van het belang van dit project
kijk ik uit naar uw reactie.
Hoogachtend,

Kimberley Anneveldt
Arts-onderzoeker/promovenda Isala Zwolle/ UMC Utrecht
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