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Myomen, waarom echo?

1. Exacte diagnose: differentiatie  tov adenomyose of sarcoom

2. Behandelnoodzaak en opties:

• Aantal en afmeting

• Lokalisatie (classificatie) en RM

• Vascularisatie

3.   Beoordelen behandeleffect



Exacte diagnose
Verschillende stadia van degeneratie

• Langzame degeneratie 
• Hyaline
• Cystische veranderingen
• Myxoide degeneratie
• “Patchy” necrose
• Vervetting
• Calcificatie

• Infarcering
• Rode degeneratie (zwangerschap)



Myoom, exacte diagnose



Uitsluiten adenomyose
voor evt enucleatie 

is essentieel !

Myoom, exacte diagnose



Echografie technieken  

• Grey scale US 2D 

• 3D

• SIS/GIS 2D/3D 

• Color/power doppler

• Elastografie



Diagnose middels echografie

2 dimensionaal vs 3 dimensionaal beeld
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2D

3D



Standaard 2D echografie
10



3D echografie



GIS contrast echografie



Echoscopie adenomyose en myomen



Achtergrond adenomyose

Benigne infiltratie (minimaal 2-2.5 mm) van 
endometriumweefsel in het myometrium (diffuus of focaal)

Grote range prevalentie van 5-8% tot 40-70%

1/3 asymptomatisch; 2/3 symptomen: hevige menses en 
dysmenorroe
Associatie met infertiliteit en subfertiliteit

Diagnose MRI (gouden standaard) of echo

Ferenczy et al. 1998; Zhang et al. 2017; Levgur et al. 2000; Garcia et al. 2011; Vercellini et al. 2016, Dueholm 2006



Adenomyose

MRI
*JZ max > 12mm
*JZ max-JZmin=JZdiff > 5mm

Junctional zone

Reinholt 1999 

JZ max

JZ min



Adenomyose, junctional zone ook met 3D 



MUSA-criteria (morphological uterine 
sonography assessment)

Van den Bosch et al. 2015; Van den Bosch et al. 2018



Echoscopische kenmerken adenomyose

a) Asymmetrie
b) Cysten
c) Hyperechogene eilanden
d) Fan-shaped shadowing
e) Echogene subendometriele lines en buds
f) Translesionele vasculariteit
g) Irregulaire junctional zone
h) Interrupted junctional zone



Echo vrijwel zelfde te 
zien als met MRI



Accuracy echo/MRI

Dueholm 2006



Echoscopische kenmerken myomen/adenomyose

Adenomyose
1. Asymmetrie
2. Cyste vorming (lacunes)
3. Hyperechogene eilandjes (diffuus)

4. Striatie (fan shaped shadowing)

Myomen
1. Asymmetrie
2. Soms cyste vorming (necrose)
3. Wisselend echogeen: circumscript
4. Striatie: (edge shadowing)



Echoscopische kenmerken myomen/adenomyose

Adenomyose

5. Echogene subendometriale lines/budding
6. Diffuus verloop vaten, loodrecht op

endometrium door laesie
7. Irregulaire junctional zone
8. Onderbreking junctional zone

Myomen

5. -
6. Circulair vaatkapsel, soms ook door 

laesie
7. -
8. Kan door myoom 

Vascularisatie en afgrensbaarheid is meest discriminerend!!  



• Diffuse adenomyose
https://vimeo.com/289713925/2e2ca5f510

• Cysteuze adenomyose
https://vimeo.com/289853786/7dcf773abc

• Nog meer cysteuze adenomyose
https://vimeo.com/289717075/0abb189bea

https://vimeo.com/289713925/2e2ca5f510
https://vimeo.com/289853786/7dcf773abc
https://vimeo.com/289717075/0abb189bea


Vascularisatie myoom en adenomyose



Vascularisatie van myomen

kapsel



Gebruik flow

Vaatjes loodrecht en dwars door de laesie 



Myomen

• Power doppler
• 2D/3D SIS/GIS



3D power doppler
Myomen met veel bloedvaten

Myomen met weinig bloedvaten

Tijd 



Hoe meten?3D power doppler



Groei potentieel

3D power doppler is voorspellend voor groei 
en klachten

Toename VI 1% baseline geeft toename 
volume 7cm3

Nieuwenhuis, BJOG 2018



2D SIS/GIS

• Accuraat : wel/geen submuceus myoom
• Sens: 95%, spec: 85%

C. de Kroon et al. BJOG 2003



Kans complete resectie zonder complicaties:
- RM > 5mm

Zoek het dunste punt

- Afmeting (volume)
- Expertise

1 Gocmen 2002, 2 Betjes et al 2009

Gebruik transrectale echo op OK

Inschatten behandelmogelijkheid



Geen SIS nodig?

Keizer, J ultrasound med, 2018

Toegevoegde waarde 3D voor IC afwijkingen 



Toegevoegde waarde 3D SIS

Nieuwenhuis, Cochrane Database Syst Rev. 2017



Conclusie

• Sens/spec echo voor adenomyose afhankelijk van expertise (MUSA)
• Color doppler behulpzaam
• 3D behulpzaam

• 2D SIS/GIS: accuraat voor beoordelen submuceuze myomen

• MRI gouden standaard voor pre-interventie mappen van myomen en uitsluiten van 
adenomyose, maar niet altijd nodig

• Vascularisatie voorspellend voor groei, klachten en behandeleffect  



TAKE HOME MESSAGE
verschil in echo myomen/adenomyose

Adenomyose Myomen
- Matig afgrensbaar - Goed afgrensbaar
- Vaten diffuus/loodrecht - Vaten circulair 

Gebruik color doppler en de FIGO classificatie



TAKE HOME MESSAGE
Hoe beoordeel je therapeutische opties myomen

Echo
- Lokalisatie

* afstand tot serosa
* afstand tot endometrium
* intraligamentair? / cervicaal?

- vascularisatie  
- sliding



Bedankt voor uw aandacht
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