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Beeldvormende technieken in de Gynaecologie 
 
 
Plaats: LUMC Leiden 
Datum: donderdag 13 juni 2019 
 
 
De voortschrijdende technologie heeft het mogelijk gemaakt de diagnostiek van gynaecologische aandoeningen 
met uitgebreide beeldvorming tegemoet te treden. Hoewel de gynaecologen vooraan liepen om met de (vaginale) 
echografie deze beeldvormende diagnostiek toe te passen is daar nu ook de 3D echografie, de CT en de MRI 
aan toegevoegd. Sterker, de mogelijkheden lijken onbeperkt te zijn geworden. Maar wanneer passen we wat toe 
en bij welke indicatie. Is de gewone (vaginale) echografie nog wel de goud standaard in de handen van de 
gynaecoloog? Of moeten we de hulp inroepen van de radiodiagnost om de diagnose endometriose te stellen? 
Moet elke myoomenucleatie vooraf gegaan worden door een MRI? Kan cavumpathologie voortaan beter met 3D 
echo worden vastgesteld? Kunnen we iedere adnexafwijking met behulp van simpel rules beoordelen?  

Kortom, er moet een goede balans worden gevonden tussen de verschillende beeldvormende technieken die de 
gynaecoloog kan inzetten. Kennis van en achtergrond naar betreffende technologie zal in deze cursus aan bod 
komen. Vanuit diverse klinische invalshoeken wordt de cursist in interactieve sessies wegwijs gemaakt in de 
diverse nieuwste beeldvormende technieken, om straks in de klinische praktijkvoering weer beslagen ten ijs te 
kunnen komen. 

 
PROGRAMMA 
 
09.00 - 09.30 Welkom en introductie 

Frank Willem Jansen en Paul van Kesteren 
 

DE BASIS 
 
09.30-10.00 De basis interpretatie van CT & MRI 

Liesbeth Meylaerts 
 

De pelviene anatomie wordt in een interactieve sessie in CT en MRI beelden onthuld. 
Het leerdoel is dat de cursist weet hoe deze beelden te interpreteren. 

 
 
HET ADNEX 

 
10.00 - 10.15 RMI of IOTA? 

Jeroen Kaijser 
 

Hoe betrouwbaar zijn de echografische beelden en criteria van het afwijkend adnex in de 
klinische praktijk en moet er altijd een IOTA analyse plaatsvinden?  
Het leerdoel is de ‘IOTA simple rules’ te kunnen vergelijken met de RMI. 

 
10.15 - 10.30 3D Echo en maligniteit 

Toon van Gorp 
 

De zin en onzin van 3D echografie en flowmetingen bij het uitsluiten of bevestigen van een 
maligniteit van het ovarium wordt belicht. Voegt het werkelijk iets toe aan de diagnostiek? 
Het leerdoel is de relevantie van de 3D echo en de flowmeting bij verdenking op een  maligniteit 
op zijn waarde te kunnen inschatten. 
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10.30 - 10.45 Ovariumcarcinoom 
Christianne Lok 

 
Welke waarde heeft de CT-scan of MRI bij verdenking op een ovariumcarcinoom? 
Het leerdoel is de afweging te leren maken een CT (klieren, stralingsbelasting, goedkoper, 
sneller beschikbaar) of MRI (klieren, weke delen beter afgrensbaar, duurder) aan te vragen. 

 
10.45 - 11.15  Koffiepauze 
 
11.15 - 11.30 Torsie 

Peggy Geomini 
 

Heeft flowmeting bij verdenking op een torsie van het adnex toegevoegde waarde? 
Leerdoel is de betrouwbaarheid en klinische relevantie van flowmeting te begrijpen. 

 
11.30 - 11.45 PID en TOA 

Helen Kok 
 

Is het maken van een echo voldoende bij verdenking op een TOA, of biedt een CT of MRI 
betere diagnostische uitkomstmaten? 
Leerdoel is kunnen beoordelen of een echo voldoende informatie geeft of dat een CT of MRI 
meer uitkomst biedt. 

 
 

DE UTERUS: HET CAVUM EN MYOMEN 
 
11.45 - 12.00 Vloeistofcontrast echo 

Paul Dijkhuizen 
 

Cavum pathologie, vormafwijkingen van het cavum uteri en de niche : 2D of 3D echo, SIS of 
GIS?   
Leerdoel is de 2D, 3D, SIS of GIS op zijn betrouwbaarheid te kunnen interpreteren bij het 
vaststellen van cavumpathologie. 

 
12.00 - 12.15  Echo als chirurgisch hulpmiddel 

Andreas Thurkow 
 

Is de echo een nieuwe must bij elke intra uteriene ingreep (vacuum curettage, TCRM, 
synechiolysis etc.) om complicaties te voorkomen? En/of is dat straks enkel een medicolegale 
toepassing? 
Leerdoel is de toegevoegde waarde van de echo op de uitkomstmaat te leren begrijpen.  

 
12.15 - 12.30 Myoom of sarcoom 

Thierry van den Bosch 
 

Kan je met beeldvorming voorspellen of er een sarcoom in het myoom verborgen zit? 
Leerdoel is de zin en onzin van preoperatieve (echo)diagnostiek, ter uitsluiting van een sarcoom 
op zijn merites te leren interpreteren. 

 
12.30 - 13.30 Lunch 
 
 

ENDOMETRIOSE 
 
13.30 - 13.45 Adenomyosis uteri 

Wouter Hehenkamp 
 

Kan ik adenomyosis zien en waarom is het pre-operatief van belang om te differentiëren van 
een myoom? 
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Leerdoel is de betrouwbaarheid aan te kunnen tonen van adenomyosis versus een myoom, met 
de echo of MRI als hulpmiddel en de relevantie ervan voor de chirurgische interventie te weten. 

 
13.45 - 14.15 De echo en endometriose: betrouwbaarder kan het niet 

Julien Puylaert 
 

Diep infiltrerende endometriose lijkt ook goed detecteerbaar met transvaginale echografie. Of 
liever met MRI beeld achter de hand? 
Het leerdoel is dat je met een echo niet alleen endometriomen maar ook DIE kan waarnemen.  

 
 

DE TUBA 
 
14.15 - 14.30 Lokalisatie van de vroege intra uteriene graviditeit 

Bas Veersema 
 

Zit het goed of zit het goed fout? 
Leerdoel is te kunnen detecteren of de zwangerschap interstitieel of in het sectiolitteken zit. 
Welke waarde heeft de echo daarin, eventueel in combinatie met MRI, voor de juiste 
beeldvorming. 

 
14.30 - 14.45 X-HSG of  echo 

Mark Hans Emanuel 
 

De tuba toe-en doorgankelijkheid kan eenvoudig echografisch worden gemeten. Of worden we 
gefopt, wanneer er afwijkingen zijn? 
Leerdoel is de interpretatie van ‘schuim echobeelden’ te leren beoordelen en of die eenvoudiger 
en patiëntvriendelijker is dan de X-HSG, met gelijkwaardige voorspellende waarde. 

 
14.45 - 15.30 Theepauze 
 
 

CONGENITALE AFWIJKINGEN 
 
15.30 - 15.45 Uterus anomalie 

Pim Ankum 
 

Diagnostiek van congenitale afwijkingen van de uterus, dienen die met een MRI , 3D echo of 
een laparoscopie te worden vastgesteld? 
Leerdoel is welk onderzoek klinisch het meest betrouwbaar is voor het aantonen van 
aangeboren afwijkingen van de uterus/vagina/adnexae. 

 
 

DE TOEKOMST 
 
15.45 - 16.00 Nieuwe imaging technologieën 

Spreker volgt 
 
Wat is experimenteel en wat gaat de toekomst ons betrouwbaar brengen?  
Welke indicaties vallen daar straks onder? Visie of deceptie? 
Leerdoel is kennis te hebben van de aanvullende waarde van nieuwe diagnostische 
hulpmiddelen in het algemeen. 

 
16.00 - 17.00 Evaluatie en borrel 
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Sprekers 
 
• dr. W.M. Ankum, gynaecoloog, Amsterdam UMC 
• dr. T. Van den Bosch, gynaecoloog, UZ Leuven 
• dr. F.P.H.L.J. Dijkhuizen, gynaecoloog, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 
• dr. M.H. Emanuel, gynaecoloog, UMC Utrecht 
• dr. P.M.A.J. Geomini, gynaecoloog, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 
• dr. T. van Gorp, gynaecoloog, MUMC+, Maastricht 
• dr. W.J.K. Hehenkamp, gynaecoloog, Amsterdam UMC  
• prof.dr. F.W. Jansen, gynaecoloog, LUMC Leiden 
• dr. J. Kaijser, gynaecoloog, Ikazia ziekenhuis Rotterdam 
• dr. P. van Kesteren, gynaecoloog, OLVG locatie Oost, Amsterdam 
• dr. H.S. Kok, gynaecoloog, Alrijne ziekenhuis, Leiden 
• dr. C.A.R. Lok, gynaecoloog, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam 
• dr. L. Meylaerts, radioloog, Ziekenhuis Oost-Limburg, België. 
• dr. J.B.C.M. Puylaert, radioloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag 
• dr. A. Thurkow, gynaecoloog, Amsterdam UMC 
• dr. S. Veersema, gynaecoloog, UMC Utrecht 
 


	Beeldvormende technieken in de Gynaecologie
	Plaats: LUMC Leiden
	Datum: donderdag 13 juni 2019
	De basis
	Het adnex
	De uterus: het cavum en myomen
	Endometriose
	De Tuba
	Congenitale afwijkingen
	Sprekers
	 dr. P. van Kesteren, gynaecoloog, OLVG locatie Oost, Amsterdam

