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Inhoud

J e bent net bij je gynaecoloog geweest. 
Na een aantal onderzoeken heeft 
die een diagnose uitgesproken: 
endometriose. Een moeilijk woord. 

Misschien heb je er wel eens van gehoord. 
Misschien ook niet. Met deze brochure willen 
we je uitleggen wat deze diagnose voor jou 
kan betekenen. Wat is endometriose? Wat is 
de oorzaak ervan? Hoe moet je nu verder? 

Wij zijn de Endometriose Stichting. We spreken uit 
jarenlange ervaring, want we zijn zelf vrouwen 
met endometriose. We proberen je aan de hand 
van onze ervaringen een beeld te geven van 
wat je de komende tijd zou kunnen verwachten. 
Uit welke behandelingen kan je kiezen? Welke 
overwegingen moet je gaan maken? Dit doen 
we niet alleen met deze brochure, maar ook met 
onze websites www.endometriose.nl en 
www.ongewoonongesteld.nl.

Endometriose presenteert zich op verschillende 
manieren. Zoals je zult lezen, is de ernst van 
klachten en de ernst van de aandoening 
voor iedereen anders. Hierdoor zal niet alle 
informatie op jou van toepassing zijn.

Als je vrouwen met endometriose wilt 
ontmoeten, kan dat bij onze EndoLounges in 
verschillende ziekenhuizen, of op EndoLounge 
online (een besloten Facebookgroep). Maar 
lees vooral eerst verder in deze brochure. 
Schrijf je vragen die hierdoor boven komen 
op en stel ze aan ons, en/of bij je volgende 
bezoek aan je gynaecoloog. Nu je klachten 
een naam hebben gekregen, kun je op zoek 
naar de behandeling die het beste bij jóu past.
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Endometriose is een ziekte die 
veelvuldig voorkomt, namelijk bij 
een op de acht vrouwen vanaf 
de vruchtbare leeftijd. Maar ook 

al komt het veel voor, de ziekte is nog 
vrij onbekend. Op het moment dat de 
diagnose wordt gesteld, hebben veel 
vrouwen dan ook nog nooit de naam 
endometriose gehoord.

Wat is het?
Endometriose is een chronische 
aandoening die zich als eerste uit in 
hevige menstruatieklachten, vaak 
al vanaf de allereerste menstruatie. 
Het is een ziekte waarbij weefsel dat 
enigszins lijkt op baarmoederslijmvlies, 
het zogeheten ‘endometrium’, buiten 
de baarmoederholte voorkomt. Dit 
weefsel zit op het buikvlies en/of andere 
organen in de onderbuik. Het ‘groeit’ 
daar en zorgt voor een chronische 
ontsteking, met een scala aan 

klachten tot gevolg. Als endometriose 
bijvoorbeeld op de darmwand zit, 
kan dat tot darmproblemen en pijn 
bij de ontlasting leiden. De chronische 
ontsteking zorgt vaak voor verminderde 
vruchtbaarheid, wat overigens ook het 
gevolg kan zijn van door endometriose 
veroorzaakte vergroeiingen en 
verklevingen van eileiders en 
eierstokken.

Oorzaak/theorieën
De oorzaak van endometriose is niet 
bekend, maar er zijn verschillende 
theorieën: 

•   De retrograde menstruatie 
De meest bekende en oudste theorie 
is dat er tijdens de menstruatie bloed 
met endometriumcellen via de eileiders 
terugloopt in de buikholte. Vrijwel 
alle vrouwen hebben zo nu en dan 
een retrograde menstruatie, dit zou 
daarom wel fysiologisch1 kunnen 
worden genoemd, maar de meesten 
krijgen geen endometriose. Er moeten 
dus ook andere factoren een rol spelen 
in het ontstaan van endometriose. 
Als de cellen zich kunnen hechten 
aan buikvlies, darmwand of 
eierstokken en zich kunnen 
ontwikkelen tot endometriosehaarden, 
zouden we kunnen spreken van 

een implantatietheorie2. Dit zou 
bijvoorbeeld endometriose in littekens 
zoals die van een keizersnede 
kunnen verklaren.

•  Aangeboren
Een andere theorie is dat de oorzaak 
van endometriose al voor de geboorte 
te vinden is. De baarmoeder van een 
vrouwelijke foetus ontstaat uit de fusie 
van twee zogenaamde ‘Müllerse 
buizen’. Als er na die fusie in de foetus 
cellen overblijven die niet worden 
opgeruimd, ‘Müllerianosis’ genoemd, 
dan zouden die vanaf de puberteit, als 
hormonen een belangrijke rol gaan 
spelen, kunnen worden geactiveerd 
en voor endometriose zorgen. Dit heet 
de ‘in-situ ontwikkelingstheorie’. Deze 
Müllerse resten zouden ook de oorzaak 
kunnen zijn van de zeldzame diagnose 
van endometriose bij de man.

•  Erfelijkheid
Vrouwen met een eerstegraads 
familielid met endometriose 
hebben een grotere kans dat zij 
ook endometriose krijgen. Erfelijke 
factoren, bepaalde genen dus, spelen 
ongetwijfeld een rol, maar het is 
nog niet duidelijk hoe precies. Hier 
wordt in meerdere landen uitgebreid 
onderzoek naar gedaan.

Wat is endometriose?

Menstruatieklachten? 

Wij begrijpen je 

onderbuikgevoel!

Wil je meer weten 
over endometriose? 
Lees dan verder op 

www.endometriose.nl
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•  Auto-immuniteit 
Omdat epidemiologisch3 gezien 
bij endometriose een hogere kans 
bestaat op chronische ontstekingen 
en auto-immuunziekten, bestaat het 
vermoeden dat er een storing bestaat 
in het immunologische systeem. Dit zou 
ook een erfelijke factor kunnen zijn.

•  Overige factoren  
Alhoewel het wetenschappelijk 
bewijs niet erg sterk is, zou ook 
de blootstelling aan schadelijke 
stoffen - dioxines en PCB’s4 - invloed 

kunnen hebben op het ontstaan van 
endometriose.

•  Verband met eierstokkanker  
Sommige studies laten een verband 
zien tussen endometriose en de 
ontwikkeling van eierstokkanker. 
Het absolute risico voor vrouwen met 
endometriose is echter buitengewoon 
laag. Dat endometriosecellen naast 
kankercellen worden aangetroffen 
is dan ook niet het bewijs dat 
eerstgenoemde een voorloper is van 
kanker.

• Endometrium-like- tissue
Omdat endometrioseweefsel lijkt op 
baarmoederslijmvlies en op dezelfde 
hormonen reageert, wordt het weefsel 
vaak “endometrium-like tissue” 
genoemd. Als er al verschillende 
oorzaken van endometriose zijn, 
dan heeft dat geen invloed op het 
klinische beeld of ten aanzien van 
de behandeling. Dat de oorzaak van 
endometriose niet goed bekend is, mag 
artsen er niet van weerhouden op tijd 
een zo goed mogelijk beleid te voeren.

De meest voorkomende symp-
tomen van endometriose zijn 
(extreme) menstruatiepijn voor, 
tijdens en/of na de menstrua-

tie, buikpijn en rugpijn.

Daarnaast komen de volgende 
symptomen ook veel voor:
•  Darm- en blaasproblemen (pijnlijke 

ontlasting, darmkrampen, obstipatie, 
diarree, bloed bij de ontlasting, loze 
aandrang, branderig gevoel tijdens 
het plassen);

•  Vermoeidheid;
•   Pijnlijke geslachtsgemeenschap, bij 

doorstoten tijdens de gemeenschap 
en, erna, een pijnlijk orgasme;

•  Vruchtbaarheidsproblemen.

Alle klachten kunnen verschillend 
zijn in ernst en mate en variëren van 
vrouw tot vrouw. Symptomen die 

tevens geassocieerd worden met 
endometriose zijn onder andere:
•  Bekken- en/of buikpijn 

(buiten de menstruatie-periode);
• Lage rugpijn;
•  Pijn in de benen (met name in de 

bovenbenen tijdens de menstruatie);
•  Ovulatiepijn (oftewel pijn bij de 

eisprong);
•  Pijn tijdens inwendig onderzoek van 

de vagina en/of darm;
• Lusteloosheid;
•  Depressie en/of prikkelbaarheid;
•  Premenstrueel syndroom (PMS);
• Gezwollen buik;
• Slapeloosheid.

Klachten
De meeste endometriosepatiënten 
vertonen maar enkele symptomen 
van endometriose, die in de loop 
der tijd ook nog kunnen veranderen. 

De klachten die je kunt ervaren 
bij endometriose zijn per vrouw 
verschillend. De ernst van de 
klachten komt niet altijd overeen 
met de anatomische afwijkingen die 
bij (uitgebreid) onderzoek worden 
gevonden. Vaak heeft de locatie 
van de endometriosehaarden een 
relatie met de mate waarin klachten 
worden ervaren. Kleine actieve 
endometriosehaarden produceren 
prostaglandines1, die verband kunnen 
houden met de pijn. Vergroeiingen en 
verklevingen zorgen voor pijnklachten 
die chronisch aanwezig kunnen zijn en 
tijdens de menstruaties verergeren.

1 Weefselhormonen die een rol spelen bij 
veel lichaamsfuncties en waarschijnlijk 
verantwoordelijk zijn voor veel symptomen van 
endometriose

1 Met betrekking tot de natuurlijke verrichtingen van (organen van) levende wezens
2   Hechten aan plekken (organen) waar het niet van origine hoort
3 Wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties
4 Polychloorbifenylen zijn schadelijke stoffen. Ze komen voor in bepaalde soorten olie en plastic, bouwmaterialen en bestrijdingsmiddelen met chloor.

Wil je meer weten over 
de mogelijke klachten 

bij endometriose? 
Lees dan verder op onze 

website: 
www.endometriose.nl/

over-endometriose/
wat-is-endometriose/

klachten

Symptomen van endometriose

Quotes

“Ik kwam met de Endometriose 
Stichting in aanraking toen ik mijn 
symptomen opzocht op internet, 

daarbij kwam ik al snel op 
www.endometriose.nl uit en ging er 

een wereld voor me open...”

“Ik werd voor het eerst op de ziekte 
endometriose geattendeerd toen ik 
een Buikspreker zag liggen in de 

wachtkamer...”

“... Wat een opluchting toen de 
gynaecoloog zei dat ik me niet 

aanstelde. Pas toen de pijn weg 
was besefte ik hoeveel pijn ik altijd 

heb gehad...”
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E ndometriose kan diverse 
gevolgen hebben. Tijdens 
de menstruatiecyclus groeit 
het baarmoederslijmvlies 

onder invloed van oestrogenen en 
progesteron. Het endometrioseweefsel 
ontwikkelt zich onder invloed van 
deze hormonen. Zowel eigen 
geproduceerde hormonen als 
gebruikte hormonen (bijvoorbeeld die 
in de anticonceptiepil) zorgen voor 
groei en ontwikkeling.

Tijdens de menstruatie of onttrekkings-
bloeding1 ontstaan er bloedinkjes, 
met een ontstekingsreactie in de 
endometriosehaarden tot gevolg. 
Hierdoor ontstaan de hevige 
menstruatiepijnen. Door deze 
ontstekingen kunnen vervolgens 
littekens ontstaan. Ook gaan 
organen hierdoor aan elkaar plakken 
en ontstaan verklevingen. Het 
endometrioseweefsel kan door de 
maandelijks optredende ontstekings-
reacties veranderen van structuur. 
Kleine zachte endometrioseplekjes 
veranderen gedurende maanden tot 
jaren in dikke strengen en knobbels. 
Doorgroei en verlittekening van 
endometriosehaarden in de darmwand 

kan de darm vernauwen. Ditzelfde 
kan gebeuren met een urineleider, 
waardoor deze vernauwd raakt en 
mogelijk de nier verloren gaat. Zo’n 
verlittekenende endometriosehaard 
op de blaas doet deze instulpen, met 
plasklachten tot gevolg. Deze ernstigste 
vorm heet diep invasieve of diep 
infiltrerende endometriose (DIE). De 
meeste patiënten hebben gelukkig een 
lichte vorm van endometriose in slechts 
één gebied in de onderbuik, en niet dit 
hele scala van afwijkingen.
 
Ernst van de aandoening
Endometriosehaarden kunnen op 
meerdere plaatsen in het kleine 
bekken voorkomen. De haarden 
kunnen op het buikvlies zitten, 
de baarmoeder, de blaas, de 
darmen en tussen de vagina en de 
endeldarm. Endometriosehaarden 
op de eierstokken kunnen cysten 
(holtes) veroorzaken, ook wel 
chocoladecysten genoemd, naar 
de bruine kleur van de stroperige 
vloeistof (oud slijmerig bloed) dat in 
deze endometriomen zit. 
Niets doen aan de endometriose 
kan dus grote gevolgen hebben. 
Er zijn echter ook veel vrouwen 

voor wie het hun hele leven bij dat 
ene endometrioseplekje blijft. Dit 
betekent niet dat dit ene plekje niet 
voor helse pijn kan zorgen. Of er 
daadwerkelijk schade ontstaat en, 
zo ja, in welke mate, kan helaas niet 
worden voorspeld. We gaan er dan 
ook altijd vanuit dat het vroeg starten 
met behandelen in ieder geval de 
gevolgen beperkt.
De ernst van de aandoening wordt in 
operatieverslagen geclassificeerd op 
een schaal van stadium I (minimaal) tot 
stadium IV (ernstig). Deze classificering 
zegt echter niets over de pijn zoals die 
door een vrouw ervaren wordt. Zoals 
eerder vermeld, is de grootte van 
de haarden namelijk niet bepalend 
voor de pijn die ze veroorzaken. Een 
klein endometrioseplekje op het 
buikvlies kan meer pijn doen dan een 
grote endometriosehaard achter de 
baarmoeder, wat andersom ook zeker 
mogelijk is. 

Een afwijkende locatie van 
endometriose is endometriose die in 
de spierwand van de baarmoeder zit. 
We spreken dan over ‘adenomyose’. 
Vrouwen die tijdens hunmenstruatie 
een pijnlijke schouder hebben, zouden 

endometriose op het middenrif kunnen 
hebben. In nog uitzonderlijkere 
gevallen komt het in of op de longen 
voor, we spreken dan van thoracale 
endometriose. Een van de klachten 
hierbij kan een herhaaldelijke klaplong 
tijdens de menstruatie zijn. 

Endometriose en vruchtbaarheid
Zwanger worden is een complex 
proces. Er zijn vele factoren, zowel 
bij de man als de vrouw, die bepalen 
hoe gemakkelijk een stel zwanger 
kan worden. Endometriose is een 
ziekte die de vruchtbaarheid kan 
beïnvloeden. De maandelijkse kans op 
een zwangerschap bij vrouwen met 
endometriose is lager dan bij vrouwen 
zonder endometriose. Geschat wordt 
dat 60-70% van de vrouwen met 
endometriose vruchtbaar is, spontaan 
of na medische hulp zwanger kan 
worden en kinderen kan krijgen.

In vergelijking met milde endometriose 
is het moeilijker om zwanger te 
raken als er sprake is van ernstige 
endometriose. Daarbij hangt het 
ervan af waar de endometriose zich 

in de buik bevindt en of er nog andere 
factoren meespelen. Aan vrouwen die 
bekend zijn met endometriose en die 
een kinderwens hebben, wordt in het 
algemeen aangeraden niet te lang 
te wachten met proberen zwanger te 
worden. 

Studies hebben aangetoond dat 
chirurgische verwijdering van 
endometriosehaarden de kans op 
spontane zwangerschap bij vrouwen 
met endometriose kan verbeteren. 
Er is geen bewijs dat een hormonale 
of alternatieve behandeling de kans 
op een spontane zwangerschap bij 
vrouwen met endometriose verbetert. 
Tevens is er geen bewijs dat het 
verwijderen van diepe endometriose 
(zoals endometriose in darmwand 
of blaas) de kans op spontane 
zwangerschap verbetert. 
Het is niet duidelijk wat de beste optie 
is om vrouwen met endometriose te 
helpen die problemen hebben om 
zwanger te worden. De keuze tussen 
chirurgie of medisch geassisteerde 
voortplanting (ART)2 wordt gemaakt op 
basis van de duur van de kinderwens, 
de klachten en de ernst van de 
aandoening. Het is zeer belangrijk om 

alle opties te bespreken en een beleid, 
een behandelplan, op te stellen, met 
daarin de therapieën die worden 
gegeven, in welke volgorde, met 
rustpauzes en een duidelijk tijdspad 
- een zekerheid in deze onzekere 
periode.

Pas wanneer na uitgebreid onderzoek 
is vastgesteld dat het voor één of 
beide partners onmogelijk is om 
op de natuurlijke manier kinderen 
te krijgen, wordt gesproken van 
onvruchtbaarheid. In Nederland lukt 
het 15% van de heteroseksuele stellen 
met een kinderwens niet om binnen 
een jaar zwanger te worden. De reden 
van deze verminderde vruchtbaarheid 
ligt voor 35% bij mannen en voor 
35% bij vrouwen. In de overige 30% 
van de gevallen is er geen reden 
voor de verminderde vruchtbaarheid 
te vinden.Endometriose is een 
veel voorkomende oorzaak van 
onvruchtbaarheid bij vrouwen. 
Bij 40% van alle vrouwen met 
vruchtbaarheidsproblemen is 
endometriose de oorzaak.

Gevolgen van endometriose

De meeste  
patiënten hebben  

gelukkig een lichte vorm 
van endometriose in 

slechts één gebied in de  
onderbuik, en niet  
dit hele scala van  

afwijkingen.

1 Bloeding tijdens de stopweek van de anticonceptiepil 2 Artifical Repreductif therapie (medische geassisteerde voortplanting)

ENDOMETRIOSE ADENOMYOSE

In overleg met de
Endometriose Stichting, heeft 
de werkgroep Endometriose 
van de NVOG (Nederlandse 
Vereniging van Obstetrie en 
Gynaecologie) een aantal 
stukken geschreven over de 
plekken in het lichaam waar 
endometriose voorkomt. Indien 
nodig, zal deze lijst worden
uitgebreid met andere teksten. 
Je vindt deze informatie op 
onze website:
www.endometriose.nl/
over-endometriose/waar-
komt-endometriose-voor 

De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
- Endometriose en cysten
- Adenomyose
-  Endometriose op de darm/in  

de blaas/in de borstholte
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Bij het samenstellen van een 
behandelplan zijn er verschillende 
mogelijkheden. Deze kunnen 
variëren van niets doen tot 

verschillende soorten medicatie, een 
operatie of een combinatie van operatie 
en medicatie. Aangezien endometriose 
chronisch is, is de behandeling gericht 
op het verlichten van klachten en het 
verbeteren van de levenskwaliteit. Met 
het juiste behandelplan is een klachtenvrij 
leven mogelijk.

Europese behandelrichtlijn
Er bestaat geen eenduidige 
behandeling voor endometriose. 
Iedere patiënt is anders en iedereen 
ervaart de symptomen verschillend. 
Dit vraagt een individuele aanpak, 
maar wel binnen een kader. Voor de 
behandeling van endometriose is een 
Europese behandelrichtlijn opgesteld, 
die is overgenomen door de NVOG1. 
In 2014 is deze richtlijn geschreven. 
De voorzitter van de Endometriose 
Stichting is, als vertegenwoordiger 
van Europese belangenverenigingen, 
hierbij betrokken geweest en heeft 
daarmee het patiëntenbelang 
vertegenwoordigd. Regelmatig wordt 
de richtlijn opnieuw bekeken en waar 
nodig aangepast. De voorzitter is 
hierbij, samen met afgevaardigden 
van andere Europese endometriose-
patiëntenorganisaties, betrokken.

Afwachtende ‘behandeling’
Bij een afwachtende ‘behandeling’ 
gebeurt er eigenlijk even niets. Wel 
spreek je met je gynaecoloog af 
wanneer je contact kunt opnemen. Het 
is heel belangrijk dat je tijdig aangeeft 
dat je klachten veranderen. Als de 
situatie verandert, kan alsnog voor een 
behandeling gekozen worden.

Symptomatische behandeling
Buik- en menstruatiepijn zijn de meest 
voorkomende klachten. Indien je 
niet continu pijn hebt, zijn er diverse 
pijnstillers te gebruiken. Deze worden 
alleen op het moment van pijn 
gebruikt. Veel vrouwen hebben baat 
bij prostaglandineremmers zoals 
ibuprofen, diclofenac en naproxen. 
Deze pijnstillers remmen de eigen 
productie van prostaglandine, zodat 
de menstruatie minder pijnlijk verloopt. 
Prostaglandineremmers werken het 
beste als je ze inneemt zodra de pijn 
op komt zetten. 
Bij chronische pijnklachten is het 
van groot belang goed onderzoek 
te laten doen naar de oorzaak 
hiervan. Mogelijk wijzen die op diep 
invasieve endometriose (DIE). DIE is 
alleen operatief te behandelen. Pas 
als zeker is vastgesteld dat er verder 
geen beschadigingen optreden, kan 
er uitsluitend met pijnstilling gewerkt 
worden. Samenwerking tussen 

gynaecoloog en pijnteam is daarbij van 
groot belang. 
 
Hormonale behandeling
Bij een hormonale behandeling ga je 
medicijnen gebruiken die de aanmaak 
van hormonen voor de eisprong, de 
opbouw van het baarmoederslijmvlies 
en de menstruatie beïnvloeden. 
Deze hormonale medicijnen kunnen 
bijwerkingen hebben, maar de ernst 
hiervan verschilt per medicijn en per 
vrouw. Ieder medicijn werkt op een 
andere manier. Wat bij jou past is 
helaas niet te voorspellen. Samen 
met je behandelaar bespreek je de 
mogelijkheden. Hormonale medicijnen 
hebben ongeveer drie tot zes maanden 
nodig voordat je lijf erop ingesteld 
is. Pas dan weet je of ze wel of niet 
werken voor jou.

• OAC (orale anticonceptiva):  
De (anticonceptie)pil is een combinatie 
van een oestrogeen en een 
progestageen. Voor de behandeling 
van endometriose heeft een pil waarin 
een sterk werkend progestageen zit 
de voorkeur. Door het slikken van de 
pil kunnen de endometriosehaarden 
zich minder ontwikkelen. Hierdoor 
heb je minder ontstekingsreacties. De 
endometriosehaarden zullen echter 
niet verdwijnen. De pil als anticonceptiva 
gebruik je cyclisch, oftewel drie weken 

Mogelijke behandelingen

Wil je de Europese 
behandelrichtlijn lezen? 
Je vindt de Nederlandse 
versie op onze website: 
www.endometriose.nl/
europese-richtlijn-over-

endometriose

“Ik ben echt fan van de Buikspreker. 
De inhoud (zowel wetenschappelijk 

als ervaringen) spreekt mij ontzettend 
aan. Maar, bijna nog belangrijker: hij 
slingert bij ons in huis en op het toilet 
en zodoende komen mijn partner en 
bezoek er ook mee in aanraking. Het 

heeft dus meerdere doelen.”

“Had ik op mijn zestiende maar 
geweten wat ik nu weet. Het feit dat 
de Endometriose Stichting veel aan 

voorlichting doet is voor mij een reden 
om nog steeds lid te zijn.”

“Uiteindelijk willen we allemaal 
hetzelfde: deze ziekte behandelbaar 

maken. Door lid te worden 
ondersteun je deze wens extra en 

help je mee dit te realiseren.”

Quotes

W IJ BEGRIJPEN JE 
ONDERBUIK GEVOEL
Als je net de diagnose 
endometriose hebt 

gekregen, heb je vast veel vragen. 
Wij begrijpen waar je mee zit. Dankzij 
onze eigen ervaringen en die van 
onze achterban, kunnen wij jou helpen 
antwoorden te vinden.

Op onze website bieden wij,  
in samenwerking met specialisten, 

informatie en tools om jou te helpen. 
Erkenning en herkenning vind je onder 
andere op onze besloten Facebook-
pagina en onze landelijke en regionale 
bijeenkomsten. 

Maar wil je meer?
Word dan donateur en ontvang:
* Welkomstpakket met leuke extra’s
* 4x per jaar een magazine
*  Toegang tot het besloten gedeelte op 

onze website

*  Gratis toegang tot regionale 
bijeenkomsten

*  Korting op toegang jaarlijks 
Endometriose Awareness Event

Dit alles voor maar € 36,- per jaar.
www.endometriose.nl/donateur

Samen maken we het verschil!

Wil je meer weten  
over endometriose en 

vruchtbaarheid? Lees dan 
verder op onze website:  
www.endometriose.nl/

over-endometriose/
vruchtbaarheid

Menstruatiepijn?

1 Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie
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een pil slikken en dan een week niet. 
Tijdens deze stopweek ontstaat er een 
onttrekkingsbloeding. Bij endometriose 
wordt aangeraden de pil continu te 
slikken. Bij het continu doorslikken van de 
pil - dus zonder een stopweek – ontstaan 
er geen onttrekkingsbloedingen, 
waardoor de klachten aanzienlijk zullen 
afnemen. Het achter elkaar doorslikken 
van de pil zonder stopweek kan geen 
kwaad. Bij het doorgebruiken van de pil 
vloei je niet meer. Soms kan er tussentijds 
bloedverlies (doorbraakbloeding) 
ontstaan. Dan zou je een stopweek in 
kunnen lassen om daarna weer door te 
gaan.
 
• Progestagenen (progestativa]:
zijn vrouwelijke hormonen, die een 
vergelijkbare werking hebben als het 
natuurlijke progesteron): Progestagenen 
blokkeren de menstruatiecyclus, de 
groei van baarmoederslijmvlies en van 
endometriosehaarden. Hierdoor staat 
de ontwikkeling van endometriose 
stil en nemen de klachten af. De 
progestagenen worden continu - 
zonder onderbreking - geslikt, ook 
hier kunnen doorbraakbloedingen 
ontstaan. Aanpassing van de dosis of 
een stopweek inlassen is dan een optie. 
Continu gebruik werkt ook anticonceptief. 

• GnRH-agonisten:  
De GnRH-agonisten blokkeren vanuit 

de hersenen de menstruatiecyclus en 
je komt in de kunstmatige overgang. 
Hierdoor ontstaat een zeer lage 
oestrogeenspiegel in het bloed en de 
ontwikkeling van endometriosehaarden 
stopt. De GnRH-agonisten worden per 
één of drie maanden met een injectie 
toegediend. De menstruaties blijven 
weg en de pijn verdwijnt meestal snel. 
Er treden wel vaak opvliegers en andere 
verschijnselen van de overgang op. 
Als je voor een langere periode zo’n 
agonist gaat gebruiken, schrijft de arts 
ook een add-back-therapie voor om de 
bijwerkingen (opvliegers, botontkalking) 
te verminderen. Continu gebruik werkt 
anticonceptief. 

Mirena:  
Het Mirenaspiraaltje wordt in de 
baarmoederholte gebracht. Het 
geeft daar een progesteronachtig 
hormoon (levonogestrel) af, waardoor 
het baarmoederslijmvlies zich niet 
ontwikkelt en in een ‘rustfase’ komt. 
Het Mirenaspiraal werkt anticonceptief. 
Enkele maanden na de plaatsing 
moeten de menstruaties ophouden. 
Het voordeel van het Mirenaspiraal 
ten opzichte van bijvoorbeeld de pil, is 
dat het hormoon progesteron vooral 
in de baarmoederholte en in de vrije 
buikholte aanwezig is en slechts zeer 
gering in het bloed. Je merkt dus 
weinig tot niets van het hormoon. De 

eerste drie tot vier maanden kan er 
onregelmatig bloedverlies ontstaan. 
Dit wordt uiteindelijk minder, of 
stopt zelfs. Echter, niet voor alle 
endometriosepatiënten werkt dat 
hetzelfde. De een zal er baat bij 
hebben, de ander helemaal niet. Als 
je als endometriosepatiënt aan het 
Mirenaspiraal begint, moet er wel na 
vier maanden verbetering van klachten 
zijn. Zo niet, dan is het Mirenaspiraal 
niet effectief genoeg. Verschillende 
gynaecologen beginnen met Mirena 
vanuit een onderdrukte situatie2.  

Chirurgische behandeling
De arts verwijdert tijdens een 
operatieve ingreep zo goed als 
mogelijk alle endometrioseweefsel, 
cysten en verklevingen. Endometriose 
is soms lastig te zien met het blote oog 
of zit op moeilijk bereikbare plekken. 
Dit kan er de oorzaak van zijn dat er 
toch nog endometriose achterblijft 
in de buik, ook al doet de arts zijn 
uiterste best om alle endometriose 
te verwijderen. Door de operatie zal 
schade die door de aandoening is 
veroorzaakt, zoveel mogelijk hersteld 
worden. Het is belangrijk dat deze 
operatie gedaan wordt door een 
gynaecoloog met ervaring in het 
opereren van endometriose. 
Endometriose-operaties worden 
‘laparoscopisch’ uitgevoerd. Dit 
betekent dat er via kleine gaatjes in 
de buik een camera en instrumenten 
worden ingebracht; hiermee kijkt de 
operateur dan in de buik en kan die 
met behulp van de instrumenten de 
endometriose verwijderen. Soms wordt 
bij moeilijk te opereren endometriose 
ook nog wel eens een laparotomie 
gedaan. Dat betekent dat de buik 
opengemaakt wordt via een snee in 
de bikinilijn, waardoor er meer ruimte 
is om te opereren. Meer uitleg hierover 
vind je op onze website.

Cysten 
Als je (chocolade)cysten hebt, zijn 
er twee mogelijkheden: chirurgisch 
verwijderen of hormonaal behandelen. 
Hormonale behandeling heeft effect 
op pijnklachten van de meeste cysten, 
maar ze gaan er niet door weg. 
Indicaties om een cyste chirurgisch te 

2 Als er door het slikken van medicijnen of door een injectie van medicijnen geen cyclus meer is.

verwijderen, zijn:
•  Pijnklachten die onvoldoende 

reageren op hormonale therapie;
•  Subfertiliteit (verminderde 

vruchtbaarheid).
Bij het verwijderen van een cyste is het 
van belang dat niet alleen de 
cyste-inhoud wordt verwijderd, maar 
ook de cystewand. Als deze achterblijft, 
bestaat er een reële kans dat de cyste 
zich opnieuw vult.

Opereren altijd mogelijk?
In enkele gevallen kan het voorkomen 
dat een operatie volgens je arts niet 
mogelijk is. Dit kan omdat die het 
medisch niet verantwoord acht deze 
operatie uit te voeren, of omdat de 
operatie technisch niet mogelijk is. Wat 
de reden ook is, je arts zal je hierover 
informeren. Mocht je het er niet mee 
eens zijn, dan kun je natuurlijk altijd om 
een second opinion van een andere 
arts vragen; iedere behandelaar heeft 
tenslotte zijn eigen visie en expertise.

DIE: diep invasieve endometriose
Als endometriose in het kleine bekken 
zit, op de blaas, op de darmen en/
of de urineleiders, spreken we van 
‘diep invasieve’ endometriose. Bij 
een operatie op deze plek aan deze 
organen, zal altijd een uroloog en/of 
een darmchirurg betrokken worden. In 
de voorbereiding op de operatie stellen 
zij samen met de gynaecoloog een 
operatieplan op. 

Gecombineerde behandeling
Een gecombineerde behandeling houdt 
in dat voorafgaand aan de operatie 
reeds een hormonale behandeling 
plaatsvindt. Na de operatie vindt er 

dan vaak ook nog een nabehandeling 
met hormonen plaats. Dit is echter 
afhankelijk van je behandelfase. 
Mocht je na de operatie zwanger 
willen worden, dan worden er mogelijk 
andere keuzes gemaakt dan wanneer 
je dat niet wilt. 

Hysterectomie
Bij zeer ernstige verklevingen in het 
kleine bekken of bij adenomyose, 
wordt er in uiterste gevallen in overleg 
besloten om een hysterectomie uit 
te voeren: het verwijderen van de 
baarmoeder of het verwijderen van 
de baarmoeder in combinatie met de 
eierstokken. Of dit nodig is, overleg 
je samen met je gynaecoloog. Een 
hysterectomie heeft voor- en nadelen. 
Deze overwegingen zijn echter voor 
iedere vrouw en iedere situatie anders. 
Voordat je overgaat tot het laten 
doen van een hysterectomie, moet 
je je opties en mogelijkheden goed 
bespreken. 

Alternatieve behandelwijzen
Het alternatieve circuit is zeer 
groot en deels onbekend. Er zijn 
ondersteunende behandelingen 
mogelijk door middel van een dieet, 
kruidentherapie, homeopathie en 
acupunctuur. Wetenschappelijke 
bewijzen zijn er niet altijd, maar 
toch ervaren sommige vrouwen een 
verbetering omtrent de endometriose. 
Overleg ook deze mogelijkheden 
met je behandelend arts. Mocht je 
besluiten een alternatieve therapeut 
te bezoeken, controleer dan of deze 
ook is aangesloten bij een landelijke 
vereniging. Let wel, ook hier gaat 
het om het behandelen van de 

symptomen! Bepaalde behandelingen 
kunnen echter een goede aanvulling 
zijn op je reguliere therapie. 

Endometriosedieet
Sinds enkele jaren is er het een 
en ander bekend over een dieet 
voor endometriosepatiënten, met 
vaak goede resultaten. Er zijn 
verschillende variaties binnen het 
dieet, gebaseerd op min of meer 
dezelfde uitgangspunten. Het 
dieet is vooral ondersteunend en 
symptoombestrijdend, maar niet 
genezend. Dat voeding invloed kan 
hebben op de hormoonhuishouding 
en het welzijn in het algemeen, is wel 
vastgesteld.

De grote lijnen van het 
‘endometriosedieet’ zijn:
•  Vermijd tarwe, en in sommige 

gevallen alle gluten;
• Vermijd transvetten;
• Vermijd cafeïne;
•  Vermijd rood vlees als je 

darmklachten hebt rondom de 
menstruatie/ovulatie;

•  Verminder zuivelgebruik. 
Roombotergebruik mag wel en 
incidenteel kwark of yoghurt;

•  Eet geen geraffineerde/witte 
suikers, fructose/glucosestroop en 
zoetstoffen;

• Eet geen soja.

Luister naar je lichaam en kijk welke 
effecten het op je heeft als je bepaalde 
voedingsmiddelen weglaat. Maar kijk 
vooral ook wat voor jou haalbaar is. 
Tevens is het raadzaam om een diëtist 
te raadplegen om te zorgen dat je wel 
voldoende voedingsstoffen binnen krijgt.
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E ndometriose heeft invloed op 
je dagelijkse leven en dus op 
de dagelijkse activiteiten die je 
wilt doen. In welke mate dat het 

geval is, verschilt per persoon en kan 
zelfs per moment verschillen. De ene 
vrouw heeft dagelijks pijn en last van 
symptomen, een andere vrouw alleen 
op specifieke momenten. Endometriose 
is dus een zeer variabele aandoening. 
Over het algemeen zijn de klachten 
bij endometriose het heftigst rond de 
menstruatie, de eisprong en bij stress. 

Accepteren van endometriose
Het acceptatieproces van endometriose 
kan heftige emoties met zich 
meebrengen. Met behandeling van 
medicijnen of een operatie lukt het 
doorgaans goed de aandoening 
onder controle te krijgen. Het is echter 

een chronische aandoening, waarbij 
de kans op (terugkomende) klachten 
aanwezig blijft. 

De ziekte kan ook invloed hebben op je 
relatie, vriendschappen, werk, sporten, 
vruchtbaarheid, enzovoorts. Vaak heb 
je het idee dat je tegen de ziekte moet 
vechten, omdat die zoveel invloed heeft 
op je leven; je hebt soms het idee dat je 
alleen maar aan het overleven bent. 
Erover praten kan hierbij helpen. 
Dit kan met familie of vrienden zijn. 
Ook een gesprek met een psycholoog 
of maatschappelijk werker kan 
je helpen deze ziekte een plek te 
geven. Een huisarts heeft vaak een 
praktijkondersteuner in dienst die kan 
helpen. Bij de meeste multidisciplinaire 
endometrioseteams is steeds vaker een 
psycholoog aangesloten. Het is dan 

een onderdeel van je behandelplan 
om een paar keer met hem of haar 
in gesprek te gaan. Je kunt natuurlijk 
ook bij de Endometriose Stichting en 
bij lotgenoten terecht met je vragen, 
om van elkaars ervaringen te leren. 
Dit kan online via onze besloten 
Facebookgroep of door vragen te 
stellen via onze infomail. Houd ook 
de agenda op www.endometriose.nl 
in de gaten voor onze landelijke én 
regionale bijeenkomsten. Op deze 
momenten brengen we je in contact 
met lotgenoten.

Kwaliteit van leven
Belangrijk voor jezelf is dat je achter 
de manier staat waarop je je leven 
indeelt en vormgeeft. Mogelijk moet 
je afspraken afzeggen, zoals met 
vriendinnen om iets leuks te doen of

Z
orgwijzer en 
ZorgkaartNederland
Elke twee jaar ondervraagt 
de Endometriose Stichting 

ziekenhuizen over de aanwezige 
specialismen binnen hun teams die 
endometriosepatiënten behandelen. 
Deze informatie is gebundeld in 
een Zorgwijzer, die is opgenomen 
op de website. Je kunt zoeken naar 
zorgverleners in jouw regio, of zoeken 
op een aanwezig specialisme binnen 
een team. 

Endometriose is in 2018 eveneens 
opgenomen op de website van 
ZorgkaartNederland. Hier kunnen 
mensen aan de hand van een aantal 
vragen laten weten wat ze vinden van 

een zorgverlener of instelling die zij 
hebben bezocht in relatie tot hun 
aandoening. De vragen gaan over 
luisteren, informatie, behandeling, 
afspraken, medewerkers en de 
accommodatie. Zo wordt op basis 
van beoordelingen van de patiënt de 
kwaliteit van de zorg in kaart gebracht

Op onze website vind je 
aanvullende informatie over de 
behandelmogelijkheden en mogelijke 
medicijnen bij endometriose:  
www.endometriose.nl/behandeling

Als je geïnteresseerd bent in 
alternatieve therapie of het 
endometriosedieet, dan vind je hier 
meer informatie:  

www.endometriose.nl/behandeling/
alternatieve-therapie
Op onze website is een 
verklarendewoordenlijst opgenomen, 
met de termen die het meest 
gebruikt worden als het gaat 
over endometriose. Wij hopen 
dat deze je beter in staat stelt om 
operatieverslagen en de medische 
terminologie van je gynaecoloog te 
begrijpen: www.endometriose.nl/
endometriose/woordenlijst

Endometriose in je dagelijks leven

Waar kun jij terecht voor je endometriosezorg

De Zorgwijzer vind je op 
www.endometriose.nl/zorgwijzer 
en de ZorgkaartNederland op 
www.zorgkaartnederland.nl
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De Endometriose Stichting 
is een patiëntenvereniging 
die is ontstaan uit een 
samenwerking van vier 

vrouwen met endometriose. 
We werken met vrijwilligers, allen 
ervaringsdeskundig op het gebied 
van endometriose. Op medisch 
gebied worden we ondersteund en 
van advies voorzien door diverse 
endometriosespecialisten die zitting 
hebben in de medische adviesraad.

Wat we doen
Al onze activiteiten staan in het 
teken van aandacht vragen voor 
en verbeteren van zorg rondom 
endometriose. Maar we doen meer! 
Wij geven vrouwen de mogelijkheid 
om informatie te krijgen die ervoor kan 
zorgen dat ze juiste keuzes kunnen 
maken, door:

•  lotgenoten- en voorlichtings-
bijeenkomsten te organiseren 
(landelijk en regionaal);

•  vier keer per jaar het magazine 
“Buikspreker” uit te geven;

•  regelmatig te overleggen met 
professionals in de gezondheidzorg;

•  contacten met internationale 
endometriose-organisaties te 
onderhouden;

•  vrouwen de gelegenheid te geven 
om gebruik te maken van een 
besloten Facebookpagina, met 
ervaringsdeskundige gastvrouwen.

GirlsTalk.Period!
In 2018 zijn wij de 
voorlichtingscampagne GirlsTalk.
Period! gestart. Dit is een educatieve 
campagne voor middelbare scholieren, 
om meer bewustwording te creëren 
over hevige menstruatieklachten en de 
(mogelijke) impact daarvan.

Op een interactieve wijze worden 
jongeren aan het denken gezet en 
gemotiveerd om zelf proactief te zijn 
als het gaat om hun menstruatie 
en toekomstplannen, wat immers 
onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

GirlsTalk.Period! voorziet de scholen van 
een compleet lespakket. De voorlichting 
wordt gegeven door onze voorlichters.

Wat jij kan doen!
Wij willen bovenstaande heel graag 
blijven doen en daarvoor hebben we 
jouw steun nodig: als je voor € 3,50 per 
maand of 36,- per jaar donateur wordt, 
ontvang je van ons gratis toegang of 
korting op bijeenkomsten, vier keer per 
jaar ons magazine en toegang tot het 
besloten gedeelte op onze website.

Wist je trouwens dat je je lidmaatschap 
bij veel zorgverzekeraars kan 
declareren en periodieke giften kunt 
aftrekken van de inkomstenbelasting?

Wij zijn dankbaar voor alle donaties 
en bijdragen, in welke vorm dan ook, 
want …

Samen maken we het verschil!

iets zakelijks, omdat je je niet goed 
genoeg voelt. De hevigheid van je 
klachten heeft dus wel degelijk invloed 
op je dagelijks leven.

Stress
De klachten die gepaard gaan met 
de endometriose kunnen stress 
veroorzaken. Stress heeft vervolgens 
weer invloed op je klachten en 
kan het dus verergeren. Belangrijk 
is dat je zorgt voor momenten 
van rust. Dit kan bijvoorbeeld een 
dagje bankhangen zijn of een 
ontspannen uitje. Iedereen heeft 
zijn eigen manier van ontspannen. 

Yoga, ontspanningsoefeningen 
en lichamelijke beweging 
(wandelen, fi etsen, sporten) of 
ademhalingsoefeningen kunnen 
je eventueel helpen. Bepaal voor 
jezelf wat voor jou een moment van 
ontspanning is! 

Positieve instelling
Aangezien je te maken hebt met een 
chronische ziekte, is het belangrijk 
dat je ondanks alles probeert een 
positieve instelling te houden. Er zijn 
momenten dat je het zwaar hebt, maar 
er zullen ook momenten zijn waarop je 
kunt genieten. Er zijn zelfs bijzondere 

vriendschappen ontstaan onder 
lotgenoten, omdat ze elkaar zo goed 
kunnen begrijpen.

Endometriose en studie 
of werk
In veel gevallen heeft de ziekte helaas 
ook effect op je werk of je studie, 
als je door klachten regelmatig 
moet verzuimen of bepaalde 
werkzaamheden niet kan uitvoeren. 
Hoe ga je hier mee om? Wat vertel je 
wel en wat vertel je niet?
Of je privacygevoelige informatie over 
jezelf wilt delen met je collega’s op het 
werk, of met medestudenten en leraren 
op school, is uiteraard aan jou. Het kan 
echter nuttig zijn om open te zijn over 
het feit dat je endometriose hebt; om 
begrip te kweken bij je collega’s als je 
soms niet in staat bent om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren, of om je 
afwezigheid in verband met ziek zijn te 
verklaren. 

Meer informatie over hoe om te gaan 
met endometriose op je werk, tips 
over solliciteren met endometriose 
en hulp bij de voorbereiding van een 
gesprek met de bedrijfsarts, vind je 
op de website. Je kunt wellicht ook je 
collega’s naar de website verwijzen als 
ze meer willen weten over de ziekte 
endometriose. Op de website is ook 
specifi eke informatie verkrijgbaar voor 
werkgevers.

Endometriose Stichting

GirlsTalkPeriod!

Lees meer over 
GirlsTalk.Period! op 

www.ongewoonongesteld.nl/
over-girls-talk-period

Kijk op 
www.endometriose.nl/
medische-adviesraad-
endometriose-stichting
welke specialisten in 
de adviesraad zitten 

“De bijeenkomsten bieden ruimte 
voor ontmoeting, herkenning 
en erkenning maar ook veel 

informatie.”

“... een betere vertegenwoordiging
van patiënten richting overheid en
instanties is voor endometriose erg
belangrijk en hier valt ook nog veel

winst aan te behalen.
Voorlichting jeugd is super!”

Quotes

Wil je meer weten 
over endometriose in 
relatie tot je werk? 
Lees dan verder op 
www.endometriose.nl/
over-endometriose/
endometriose-en-werk




