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Inleiding 

 

Als onderdeel van ons vwo-examen hebben wij, Lonneke Vogels en Marloes van Dijk 

een profielwerkstuk gemaakt over endometriose. Wij hebben voor dit onderwerp 

gekozen omdat we beiden een familielid hebben die deze aandoening heeft en we 

wisten hier nog niet zo veel vanaf. Toen we op internet gingen kijken, bleken wij niet 

de enigen te zijn die niet veel van deze aandoening bij vrouwen wisten. We vonden 

het daarom interessant om er onderzoek naar te doen. En ook vonden we het 

belangrijk om endometriose meer onder de aandacht te krijgen bij jonge mensen. 

Door ons profielwerkstuk willen wij meer te weten komen over endometriose en 

vooral welke gevolgen deze aandoening heeft. Als eerste gaan we het hebben over 

wat endometriose nou precies is. Daarna bekijken we hoe de diagnose gesteld 

wordt. Ten derde gaan we het hebben over hoe endometriose behandeld wordt. 

Vervolgens bekijken wij welke invloed endometriose op een kinderwens heeft. Als 

vijfde houden we een enquête onder endometriosepatiënten om hun ervaring met 

endometriose in beeld te brengen. En als laatste vragen we  gynaecologen om hun 

visie over de invloed van endometriose op het dagelijks leven van een vrouw. 

 

Onderzoeksvraag: 

 Welke invloed heeft endometriose op het leven van een vrouw? 

Deelvragen: 

 Wat is endometriose? 

 Hoe wordt de diagnose endometriose gesteld? 

 Hoe wordt endometriose behandeld? 

 Welke opties zijn er voor vrouwen met endometriose die een kinderwens 

hebben? 

 Hoe ervaren patiënten hun leven met endometriose? 

 Wat is de visie van gynaecologen over de invloed van endometriose op het 

dagelijks leven van een vrouw? 

Wij hebben met veel plezier aan ons onderzoek gewerkt en hebben er veel van 

geleerd. En omdat we dit onderzoek niet in ons eentje op hadden kunnen zetten 

willen wij graag de volgende personen bedanken: T. Van Dijk, onze begeleider en 

mentor, de Endometriose stichting, en dan speciaal B. De Bie, voorzitter van de 

endometriose stichting, E. Mendels en A. Nap, gynaecologen, de endometriose 

patiënten die onze enquête ingevuld hebben en als laatste onze ouders. 
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Hoofdstuk 1 Endometriose 

 

1.1 Feiten over endometriose 

 

 Endometriose staat op de 2e plek in de lijst van meest voorkomende 

gynaecologische ziektes. 1 op de 10 vrouwen heeft een vorm van de 

aandoening. 

 Endometriose is een van de meest voorkomende oorzaken van 

onvruchtbaarheid bij vrouwen boven de 25 jaar. 

 Zonder behandeling, verergert de ziekte meestal bij 60% van de vrouwen, 

slechts bij 1% treedt spontane verbetering op.  

 Ruim 65% van de vrouwen met endometriose krijgt een verkeerde diagnose, 

voordat de goede diagnose gesteld wordt door een specialist. 

 Ruim 50% van de vrouwen met endometriose krijgt vijf of meer artsen te zien 

voordat de goede diagnose gesteld wordt. 

 

 

1.2 De menstruatie cyclus 

Het lichaam laat iedere maand een eicel rijpen en bouwt baarmoederslijmvlies op. 

Indien er geen zwangerschap ontstaat, wordt het opgebouwde baarmoederslijmvlies 

afgestoten. De afstoting van het baarmoederslijmvlies wordt menstruatie genoemd. 

Vrouwelijke geslachtshormonen spelen een rol in elk deel van de menstruatiecyclus. 

De geslachtshormonen zorgen er ook voor dat een vrouw secundaire 

geslachtskenmerken krijgt en dat de voortplanting goed verloopt. De belangrijkste 

geslachtshormonen van een vrouw zijn oestrogeen en progesteron. 

 

1.2.1 De opbouwfase 

In de opbouwfase van de menstruatiecyclus gaat in de eierstok onder invloed van het 

hormoon FSH (follikel stimulerend hormoon) een follikel ontwikkelen. In de follikel is 

een eicel aanwezig. Deze eicel gaat rijpen naarmate de follikel groeit. De 

follikelcellen produceren oestrogeen. Oestrogeen stimuleert de groei van het 

baarmoederslijmvlies. Door de groei van het baarmoederslijmvlies bereidt het 

lichaam zich voor op de innesteling van een embryo. 

 

‘’Als het niet zo lang had geduurd eer de artsen mij hadden geloofd had ik 
misschien sneller geholpen kunnen worden. Dat had mij waarschijnlijk veel 
pijn gescheeld. En een hoop verdriet.’’ 

‘’ Het is elke maand ellende en pijn.’’ 
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1.2.2 De eisprong 

Wanneer de follikel groot genoeg is, vindt onder invloed van het hormoon LH 

(luteïniserend hormoon) de eisprong plaats. Door het openbarsten van de follikel 

komt de eicel vrij en blijft de lege follikel achter als het gele lichaam. Deze gebarsten 

follikel heet zo omdat het een gele kleur heeft wanneer het onder de microscoop 

bekeken wordt. Het gele lichaam zorgt voor de productie van progesteron. 

Progesteron verdikt het baarmoederslijmvlies en houdt het in stand. Eenmaal uit de 

follikel kan de eicel door de eileider naar de baarmoeder. Indien de eicel op weg naar 

de baarmoeder een zaadcel tegenkomt, kan er een bevruchting plaatsvinden en 

ontstaat er een embryo. Dit embryo zal zich vervolgens  gaan innestelen in het 

baarmoederslijmvlies om verder te kunnen groeien. 

 

1.2.3 De uitrijpingsfase 

De volgende fase van de menstruatiecyclus is de uitrijpingsfase. Kort na de eisprong 

wordt het baarmoederslijmvlies niet dikker. In deze periode wordt er veel slijm 

geproduceerd zodat het baarmoederslijmvlies enkele dagen geschikt is voor het 

innestelen van een embryo. Het uitrijpen van het baarmoederslijmvlies wordt 

gestimuleerd door progesteron. Als er geen embryo innestelt, zorgt een daling van 

het progesterongehalte er vervolgens voor dat het baarmoederslijmvlies afgebroken 

gaat worden. 

 

1.2.4 De menstruatie 

De laatste fase van de menstruele cyclus is de menstruatie. In deze fase wordt het 

baarmoederslijmvlies afgestoten, dat gepaard gaat met vaginaal bloedverlies. Nadat 

het baarmoederslijmvlies afgestoten is begint de menstruatiecyclus weer opnieuw.  

 

Fig. 1.1: De menstruatie cyclus. 
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1.3 Theorieën over het ontstaan van endometriose  

De oorzaak van endometriose (endometrium = baarmoederslijmvlies, endometriose = 

baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder) is nog niet bekend. Er vindt onder 

specialisten dan ook veel discussie plaats. Het enige waar iedereen het over eens is, 

is dat de menstruatie een belangrijke rol speelt. Er wordt momenteel veel onderzoek 

gedaan naar de oorzaken van endometriose. 

 

1.3.1 De retrograde menstruatietheorie 

De arts Sampson publiceerde de meest bekende theorie over endometriose. 

Sampson gaat ervan uit dat naast het deel van het baarmoederslijmvlies, dat via de 

vagina wordt verwijderd, een klein deel via de eileiders in de buikholte terecht komt.  

Normaal verloopt de menstruatie naar beneden en verlaat het lichaam, maar volgens 

deze theorie verloopt het als het ware terug het lichaam in. Er vindt dus een 

retrograde menstruatie plaats. 

Volgens de retrograde menstruatietheorie is het baarmoederslijmvlies in staat om te 

overleven in de buikholte. Dit is mogelijk omdat in het menstruatiebloed levend en 

actief weefsel van het baarmoederslijmvlies zit. Het baarmoederslijmvlies dat terecht 

komt in de buikholte, kan op verschillende plaatsen gaan vastkleven. De meest 

voorkomende plaatsen zijn het buikvlies, de eierstokken, de blaas en de darm. Het 

baarmoederslijmvlies kan op die plaatsen gaan ingroeien. De plekken waar het 

baarmoederslijmvlies ingroeit, worden ook wel haarden genoemd. Haarden zijn dus 

groepjes cellen van het baarmoederslijmvlies. Elke keer als een vrouw menstrueert 

kunnen deze haarden dus groter worden, aangezien er dan weer nieuw 

baarmoederslijmvlies wordt afgegeven richting de buikholte.  Er kunnen nieuwe 

bloedvaatjes gaan ontwikkelen. Het ontwikkelen van bloedvaatjes zorgt ervoor dat de 

haarden beter instant kunnen blijven en dus nog groter kunnen worden.  Wanneer dit 

stadium is bereikt, spreekt men volgens de retrograde theorie van endometriose. 

 

 Fig. 1.2: Het ontstaan      

___van endometriose. 
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1.3.2 De inductietheorie 

Doctoren en wetenschappers die uitgaan van de inductietheorie, denken dat door het 

afgestoten baarmoederslijmvlies in de buikholte andere cellen aangezet worden om 

zich te gaan gedragen als baarmoederslijmvliescellen. Vooral de eierstokken zouden 

hiervoor gevoelig zijn. 

 

1.3.3 In-situ ontwikkelingstheorie 

Deze theorie gaat er van uit dat endometriose wordt veroorzaakt door restjes van 

cellen die aanwezig waren tijdens het ontwikkelen van embryo tot vrouw. Tijdens de 

ontwikkeling van een embryo zijn er namelijk bepaalde cellen die alleen tijdens deze 

fase voorkomen. De theorie gaat ervan uit dat deze cellen slechts gedeeltelijk 

verdwenen zijn en restjes zijn achtergebleven in de buik van een vrouw. Deze 

achtergebleven embryocellen kunnen zich gaan gedragen als 

baarmoederslijmvliescellen. Volgens de wetenschappers die uitgaan van deze 

theorie is dit de oorzaak van het voorkomen van endometriose diep in de buik. 

 

1.3.4 Mutatie in het KRAS-gen 

Wetenschappers van de Yale School of Medicine in EMBO Molecular Medicine 

hebben in 2012 onderzoek gedaan naar de oorzaak van endometriose. Ze hebben 

hiervoor 132 vrouwen met endometriose onderzocht. Bij 31% van deze groep  

vrouwen kwam een mutatie in het KRAS-gen voor. Een mutatie in het KRAS-gen  

zou volgens de Amerikaanse wetenschappers een groot risicofactor zijn voor het 

krijgen van endometriose. 

 

1.4 Endometriose-vormen 

Nadat endometriose eenmaal is ontstaan, blijven de cellen zich gedragen als 

baarmoederslijmvliescellen. Er vindt dus als het ware ook een menstruatiecyclus 

elders in de buikholte plaats. Het wordt telkens opgebouwd, en als er geen 

bevruchting optreedt ook weer afgebroken. Door deze afbraak vinden er kleine 

bloedingen plaats bij de endometriosehaarden. Door deze bloedingen en activiteiten 

ontstaan de verschijnselen van endometriose. Endometriose is te onderscheiden in 

drie vormen, deze vormen zijn afhankelijk van de plaats van de haarden. 
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1.4.1 Peritoneale endometriose 

Peritoneale endometriose is endometriose die voorkomt op het buikvlies. Peritoneaal 

staat dan ook voor buikvlies. Het buikvlies is een dunne laag van weefsels die aan de 

binnenkant van de buikwand zit. Dit vlies omgeeft alle organen in de buik. Het 

buikvlies is onder te verdelen in het peritoneum pariëtale en het peritoneum 

viscerale. Het peritoneum pariëtale bekleedt de binnenwand van de buikholte. 

Vervolgens gaat het zich plooien waarbij het overgaat in het peritoneum pariëtale. Dit 

vlies omgeeft de organen in de buik. Beiden vliezen liggen bijna altijd tegen elkaar 

aan, er blijft echter wel altijd een kleine ruimte tussen beide. Deze ruimte tussen de 

wanden in wordt de peritoneale holte genoemd.  Beiden wanden zijn aan de 

binnenkant glad. Het weefsel van deze wanden bestaat uit speciale cellen, de 

bekledingscellen. De bekledingscellen produceren een waterige afscheiding, de 

peritoneale vloeistof. De peritoneale vloeistof gaat zich ophopen in de peritoneale 

holte. Doordat de wanden een glad oppervlak hebben kan de peritoneale vloeistof 

als smeermiddel dienen. Door dit smeermiddel hebben organen enige 

bewegingsvrijheid.   

Bij mannen vormen de beide wanden samen een gesloten geheel, maar bij vrouwen 

monden de eileiders rechtstreeks uit in de peritoneale holte. 

 

 

 

Endometriose die voorkomt op het buikvlies heeft vaak een voorkeur voor bepaalde 

plekken. Peritoneale endometriose komt voornamelijk voor in het onderste deel van 

het buikvlies. De organen die hier bekleed worden door het buikvlies zijn de blaas, de 

baarmoeder en de ophangbanden van de baarmoeder. Peritoneale endometriose is 

herkenbaar aan de witte, rode of zwarte endometriose haarden in de buik. Deze 

endometriose haarden zijn vaak omgeven door kleine bloedvaatjes.   

 

Fig. 1.3: Plekken waar endometriose 

            voor kan komen. 
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De rode endometriose haarden zorgen voor 

vesikels, kleine blaasjes. Deze haarden zijn goed 

doorbloed en vaak is er een ontstekingsreactie 

aan de gang. Deze haarden zijn erg actief, elke 

maand onder invloed van oestrogeen vindt er 

opbouw plaats van het baarmoederslijmvlies van 

deze haarden. Dit veroorzaakt vaak pijn.  

 
De zwarte endometriosehaarden zijn een stuk minder actief dan de rode haarden. 

Op de plekken waar zwarte endometriosehaarden zitten is de endometriose al aan 

het verdwijnen, deze zijn dus al langer aanwezig. Vaak blijft er littekenweefsel achter 

op de plaats van deze haarden. Dit littekenweefsel zorgt vaak voor verklevingen, wat 

pijn met zich meebrengt. 

De witte endometriosehaarden zijn inactief en geven vaak ook geen pijn meer. Het is 

echter niet bekend of de witte endometriosehaarden weer actief kunnen worden en 

dus kunnen veranderen in rode endometriosehaarden. 

 

1.4.2 Ovariële endometriose 

Bij ovariële endometriose is er sprake van endometriose op de eierstokken. Ovarieel 

komt van ovaria, dat eierstokken betekent. De endometriose kan alleen op de 

eierstokken zitten maar het kan ook aan de binnenkant van de eierstokken 

voorkomen. De endometriose komt dan voor in de vorm van cysten, blaasjes gevuld 

met vocht. Deze cysten worden ook wel 

chocoladecysten genoemd omdat deze 

gevuld zijn met een donkere vloeistof. De 

donkere vloeistof is een combinatie van 

restjes bloed en ontstekingscellen. De 

grootte van deze cysten varieert van 2 cm 

tot 10 cm. Bij ovariële endometriose zijn er 

vaak verklevingen tussen de eierstokken en 

eileiders. Hierdoor wordt de vruchtbaarheid 

nadelig beïnvloed.  

                                        

  

Fig. 1.4: Rode endometriosehaard. 

Fig. 1.5: Endometriose cyste. 
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1.4.3 Endometriose in het septum rectovaginale 

Endometriose in het septum rectovaginale, ook wel diepe endometriose, is 

endometriose in de buurt van de darm of de blaas. Deze vorm van endometriose is 

erg zeldzaam. Diepe endometriose zit tussen de vagina en het laatste stukje van de 

darm. Deze ruimte wordt de ruimte van Douglas genoemd. Dit is het aller onderste 

stukje van de buikholte, de diepste plaats in de buikholte. Het onderste gedeelte van 

de ruimte van Douglas noemt men septum 

rectovaginale. Doordat de ruimte van Douglas 

het onderste gedeelte van de buik is, kan het 

bloed hierheen vloeien en zich ophopen. Dit met 

het gevolg, dat als er endometriose ontstaat er 

een ernstige vorm ontstaat. Het 

baarmoederslijmvlies kan dan nergens heen en 

er ontstaan dikke endometriosehaarden. Deze 

dikke endometriose haarden groeien vast aan de 

wand van de vagina, darm of buikwand. Deze 

endometriose belemmert vaak de functie van de 

darm en de blaas.  

 

1.4.4 Andere vormen van endometriose 

Endometriose kan ook voorkomen op spieren, bijvoorbeeld de baarmoederspier. 

Deze vorm van endometriose wordt adenomyose genoemd.  

Het kan zijn dat endometriose optreedt na een buikoperatie. Als tijdens de operatie 

wat baarmoederslijmvlies terecht komt op de plaats waar later het litteken komt te 

zitten, kan hier endometriose ontstaan.  

 

1.5 Verschijnselen van endometriose 

De verschijnselen van endometriose zijn erg verschillend. Volgens sommigen heeft 

iedere vrouw wel een beetje baarmoederslijmvlies op plaatsen buiten de 

baarmoeder, maar niet bij iedere vrouw zorgt dit voor klachten. Er zou dus een 

verschil kunnen zijn tussen het verschijnsel endometriose en de ziekte endometriose. 

 

1.5.1 Geen typische endometrioseklachten 

Omdat endometriose op veel verschillende plaatsen in de buik kan voorkomen, 

kunnen er ook veel verschillende klachten en verschijnselen optreden. Deze klachten 

kunnen ook weer variëren van mild tot erg. Niet elke patiënt heeft alle klachten die bij 

endometriose kunnen optreden en er bestaan geen “typische endometrioseklachten”. 

Fig. 1.6: Diepe endometriose. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CmnvyYaX7l-MaM&tbnid=4Q6kF-Idf4DZhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gynsurgery.be/topics/pijn-in-gynecologie/&ei=7o4tUrfbOPTz0gXm4YHgBg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNH-jZQZr7tEl4PLkfqkxbpWVAKPuw&ust=1378803816267864
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Doordat endometriose zich op zo veel verschillende manieren kan uiten, is het voor 

artsen vaak moeilijk om de juiste diagnose te stellen. Het komt wel eens voor dat een 

vrouw jaren met haar klachten rondloopt en van de ene naar de andere arts gestuurd 

wordt zonder dat die herkennen dat de vrouw endometriose heeft. Er zijn helaas nog 

al wat vrouwen met endometriose gerelateerde buikpijnklachten die niet serieus 

genomen worden. Dit kan zorgen voor veel psychische spanning, problemen in een 

relatie of op het werk. 

 

1.5.2 Verloop van klachten 

Meestal beginnen de klachten bij vrouwen die al een aantal jaren 

menstrueren. Als eerste treedt er dysmenorroe op (pijn tijdens de 

menstruatie), als het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten. Bij veel 

vrouwen met endometriose blijft dit zo, maar bij andere patiënten 

neemt de pijn in de loop van de jaren toe of duren de periodes van 

pijn langer. Tijdens het verloop van de ziekte treedt de pijn soms 

steeds vroeger in de cyclus op. De pijn zit in de hele onderbuik, 

tussen de navel en het schaambeen. Soms is er zelfs sprake van 

een chronische pijn die steeds erger wordt tijdens de menstruatie. Bij 

het natuurlijke verloop van onbehandelde endometriose is het zo, dat 

bij ongeveer 60% van de vrouwen met endometriose de ziekte erger zal 

worden, bij 30% blijft de ziekte stabiel en bij 10% treedt spontane 

verbetering op. Er is alleen geen relatie tussen de ernst van de 

endometriose en de ernst van de pijn. Vrouwen met zeer ernstige 

endometriose kunnen geen klachten hebben, terwijl vrouwen met een lichte vorm van 

endometriose hele ernstige klachten kunnen hebben. De ernst van de pijn is 

gerelateerd aan de diepte van de doorgroei van endometriose in de onderliggende 

weefsels: hoe dieper de doorgroei, des te ernstiger is de pijn. Ook hangt de ernst van 

de klachten samen met de plek waar de endometriose zich bevindt. Endometriose op 

de ophangbanden van de baarmoeder en diepe endometriose veroorzaken vaak veel 

pijn. Soms groeien er ook zenuwvezels een endometriosehaard in, waardoor zo’n 
haard erg veel pijn veroorzaakt. Deze pijn neemt nog toe wanneer de haard 

aangeraakt wordt, bijvoorbeeld door een tampon, inwendig onderzoek of seks. De 

pijn treedt meestal op wanneer er sprake is van endometriose in het septum 

rectovaginale. Het kan ook gebeuren dat endometriosehaarden doorgroeien tegen 

andere organen in het lichaam. Wanneer een haard tegen een zenuwbaan aangroeit 

kan de pijn uitstralen naar die gebieden. Ook kan er (gedeeltelijke) uitval van die 

zenuwen optreden door de druk van de endometriosehaard. 

  

Fig. 1.7: Pijngebied. 
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1.5.3 Veel voorkomende klachten en verschijnselen 

 Pijn 

 Problemen bij seks 

 Klachten bij ontlasting 

 Klachten bij plassen 

 Verminderde vruchtbaarheid 

 Moeheid 

 Opgeblazen gevoel 

 Stemmingswisselingen 

 Hoofdpijn 

 

 

1.5.4 Pijn 

De belangrijkste klacht van vrouwen met endometriose is pijn. Het slijmvlies in de 

baarmoeder wordt iedere maand opgebouwd en vervolgens tijdens de menstruatie 

afgebroken. Het baarmoederslijmvlies dat buiten de baarmoeder zit, maakt hetzelfde 

door als het slijmvlies in de baarmoeder. Doordat deze processen niet horen te 

gebeuren buiten de baarmoeder, ontstaat er irritatie van het weefsel dat om de 

endometriosehaarden heen zit. Deze irritatie kan weer leiden tot een 

ontstekingsreactie. Zo’n ontstekingsreactie veroorzaakt pijn. Een ontsteking kan 
bovendien aanleiding geven tot de vorming van verklevingen. Verklevingen zijn 

bindweefselstrengen die zich vormen tussen verschillende organen in de buik, of 

tussen de organen en de buikwand. Deze verklevingen kunnen ook weer voor pijn 

zorgen. 

Een andere oorzaak van pijn is de aanwezigheid van een endometriosecyste 

(chocoladecyste) op een eierstok. Als zo’n cyste onder spanning staat, kan dat voor 
pijn zorgen. Ook als zo’n cyste barst kan dit voor pijn zorgen omdat het (oude) bloed 
dan in de buikholte terecht komt. Dit bloed zorgt weer voor een prikkeling in het 

buikvlies en er ontstaat acuut een pijnlijke buik. Heel soms ontstaat er ook een 

buikvliesontsteking. 

 

1.5.5 Problemen bij seks 

Veel vrouwen met endometriose hebben last van dyspareunie (pijn bij seks). Vooral 

de diepe endometriose veroorzaakt deze klachten. Ook bij het doorstoten van de 

penis is de pijn aanwezig (diepe dyspareunie). Tijdens seks komt de penis tegen de 

baarmoedermond aan en tegen de onderkant van de vaginawand waar de darm 

dicht tegen de vagina aan ligt. Dit is het gebied van het septum rectovaginale, waar 

de diepe endometriose zich bevindt. Door de aanraking van de 

endometriosehaarden tijdens geslachtsgemeenschap treedt irritatie op en kan een 

‘’Door pijn en vermoeidheidsklachten beheerst het met vlagen perioden van je 
leven. Het belemmerd je dan in alles.’’ 

‘’Ondraaglijke helse pijnen veroorzaakt waarbij je over de grond kruipt en het 
uitschreeuwt.’’ 
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eventueel aanwezige ontstekingsreactie worden geprikkeld. Hierdoor kan de seks 

heel pijnlijk zijn. In sommige gevallen is de pijn zelfs zo hevig dat seks niet meer 

mogelijk is. Dit geldt ook voor het gebruik van tampons. 

Wanneer een vrouw bij seks eenmaal pijn heeft ervaren, gaat ze bewust of onbewust 

haar bekkenbodemspieren aanspannen als ze weer seks heeft. Deze aanspanning is 

het gevolg van angst voor nog meer pijn. Maar door het aanspannen zal ze 

vervolgens nog meer pijn hebben, omdat het moeilijker is om de penis in de vagina te 

brengen als de bekkenbodemspieren aangespannen zijn. Door de pijn nemen 

vervolgens de zin in seks en de opwinding af en wordt de vagina minder vochtig. Dit 

allemaal bij elkaar versterkt dan weer de pijn en angst. Er ontstaat op die manier een 

vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevolg kan zijn dat een vrouw probeert seks te vermijden. Ook is het moeilijk om 

over seks te praten, omdat het onderwerp gevoelig ligt of gewoon omdat men niet 

gewend is om erover te praten. Ook schaamtegevoelens en het niet willen kwetsen 

van de partner kunnen hierbij een rol spelen. Onbegrip van de kant van de partner 

kan hiervan het gevolg zijn, vooral wanneer hij niet weet waarom de seks voor de 

vrouw niet prettig is. 

Andere klachten van endometriose, zoals moeheid en hoofdpijn, kunnen een 

indirecte rol spelen bij het ontstaan van dyspareunie. Ook wanneer deze klachten de 

reden zijn voor de verminderde zin in seks, is het belangrijk om samen met de 

partner erover te praten en een oplossing te zoeken. Ten slotte kan een kinderwens 

ook spanningen met zich meebrengen. Een paar voelt zich vaak verplicht om tijdens 

de vruchtbare periode een aantal keren seks te hebben. Dat kan de zin in spontane 

seks negatief beïnvloeden, waardoor een stel er niet meer van kan genieten. 

 

 

1.5.6 Klachten bij ontlasting 

Als endometriose tegen de darm aan drukt, kan dit de ontlasting moeilijker maken. 

De druk van een endometriosehaard tegen de darmwand kan voor het gevoel zorgen 

naar de wc te moeten zonder dat er ontlasting zit. Dit heet loze aandrang. Deze 

klacht komt vooral voor tijdens de menstruatie maar het komt ook wel eens voor 

‘’Seks is niet altijd even prettig, maar je wordt inventief.’’ 

Fig. 1.8: Vicieuze cirkel van pijn. 
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buiten de menstruatie. 

Endometriose kan ook ingroeien in de wand van de dikke darm. Hierdoor wordt het 

darmkanaal kleiner en kan de ontlasting minder makkelijk naar buiten 

getransporteerd worden. Dit kan dan weer tot obstipatie leiden, perioden van dunne 

ontlasting en veel krampen tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen er ook klachten als 

pijnlijke, moeilijke of slijmerige ontlasting optreden. Ook deze klachten komen 

voornamelijk voor tijdens de menstruatie en soms daarbuiten. In de zeldzame 

gevallen kan endometriose door het darmslijmvlies heen groeien, waardoor er 

bloedverlies via de anus kan optreden. Net als de vorige klachten komt dit meestal 

voor tijdens de menstruatie maar het kan ook wel eens plaatsvinden buiten de 

menstruatie. 

 

1.5.7 Klachten bij plassen 

Een endometriosehaard kan ook tegen de blaas aan drukken. Hierdoor kunnen 

klachten ontstaan bij het plassen. Ook kan er een loze aandrang voor urine optreden. 

Als de haard ook nog doorgroeit in de blaas, kan er ook bloedverlies bij urine 

ontstaan. Dit gebeurt bijna altijd tijdens de menstruatie maar het komt soms ook wel 

eens buiten de menstruatie voor. Meestal hebben deze klachten een andere oorzaak 

dan endometriose, bijvoorbeeld een blaasontsteking. 

 

1.5.8 Verminderde vruchtbaarheid 

Wanneer een stel al een jaar zwanger probeert te worden maar dit niet lukt, spreken 

we van een verminderde vruchtbaarheid. Vrouwen met endometriose kunnen 

verminderd vruchtbaar zijn en de verminderde vruchtbaarheid is bij sommige 

vrouwen ook het eerste teken van endometriose. 

Het is niet precies bekend waarom endometriose tot een verminderde vruchtbaarheid 

kan leiden. Soms spelen de verklevingen bij ernstige endometriose een rol. 

Verklevingen kunnen ervoor zorgen dat de eierstok en de eileider niet goed tegen 

elkaar aan liggen. Als er geen goed contact is tussen de eierstok en de eileider kan 

de eicel na de eisprong niet in de eileider terechtkomen en de zaadcel kan niet door 

de eileider heen bewegen. Op deze manier is bevruchting niet mogelijk. 

Over andere oorzaken van een verminderde vruchtbaarheid bij patiënten met 

endometriose bestaat minder duidelijkheid. Misschien zijn de eicellen van de vrouw 

met endometriose van mindere kwaliteit of is de mogelijkheid voor een bevruchte 

eicel om in te nestelen minder goed. Een andere mogelijke oorzaak is de afweer van 

de vrouwen met endometriose. 

 

‘’Het vele plassen en dan het gevoel hebben dat ik een 
blaasontsteking krijg, wat uiteindelijk niet gebeurd is erg 
vervelend.’’ 

‘’ Geen kinderen kunnen krijgen als je dat graag wil, is 
vreselijk.’’ 
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1.5.9 Moeheid 

Moeheid is normaal na lange lichamelijke en/of mentale inspanning. Abnormale 

moeheid, dus de moeheid die ontstaat na weinig inspanning, komt voor bij veel 

verschillende ziekten. Moeheid is dus een aspecifieke klacht. Sommige vrouwen met 

endometriose hebben last van ernstige moeheid. Bij anderen staat juist het 

chronische karakter op de voorgrond. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de 

oorzaak is van de vermoeidheid bij vrouwen met endometriose. Een mogelijke 

verklaring is dat veel pijn of chronische pijn aanleiding kan geven tot vermoeidheid. 

 

1.5.10 Andere klachten 

Vrouwen met endometriose noemen ook een aantal andere klachten, waarvan niet 

precies bekend is waarom die klachten nu juist bij hen zo veel voorkomen. Klachten 

zoals stemmingswisselingen en hoofdpijn komen vaak voor. De exacte relatie tussen 

deze klachten en endometriose is niet bekend. Net als bij vermoeidheidsklachten kan 

gedacht worden aan een relatie met pijn. Een andere mogelijke verklaring zou 

kunnen zijn dat vrouwen met niet vastgestelde endometriose, de 

stemmingswisselingen en hoofdpijn ontwikkelen als reactie op stress. 

 

 

1.6 Het ontstaan van endometriose 

Bij 90% van alle vrouwen komt wat baarmoederslijmvlies door de menstruatie in de 

buik terecht. Maar bij slechts 10% van alle vrouwen is er sprake van endometriose. 

Er zijn dan ook verschillende factoren die een rolspelen bij het krijgen of juist niet 

krijgen van endometriose.  

 

1.6.1 Erfelijke factoren 

Het is bekend dat er families zijn waarin veel vrouwen endometriose hebben. 

Erfelijke factoren zouden dus een rol kunnen spelen bij het krijgen van endometriose. 

Het zou dus erfelijk kunnen zijn via een bepaald ‘’endometriose-gen’’. Sinds 2012 is 

bekend dat een mutatie in het KRAS-gen een verhoogde kans geeft op 

endometriose. KRAS is geregeld door kleine RNA-moleculen, de microRNA’s. Het 
microRNA genaamd let-7 bindt normaal aan het KRAS-gen zodat het niet tot uiting 

komt. Uit eerder onderzoek naar eierstokkanker werd er ook een mutatie in het 

KRAS-gen vastgesteld. De exacte werking en de erfelijke eigenschappen zijn nog 

niet bekend, maar het is wel bekend dat het snel delende cellen als gevolg heeft.  

 

‘’Door energie te kort lig ik om 10 uur op bed. Ik heb geen energie om met 
vrienden uit te gaan en verjaardagfeesten zijn een hele opgave.’’ 

‘’Even 'zeuren' is ok, maar dan moet het over zijn; helaas werkt dat niet zo bij endo. En het ergst 
is dat veel huisartsen tegen je zegen dat het gewoon menstruatie klachten zijn, waardoor je aan 
je zelf begint te twijfelen.’’ 

 

‘’ Ik heb veel zorgen voor mijn dochter. Ik weet nog steeds niet of het erfelijk is.’’ 
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1.6.2 De menstruatie 

Om endometriose te ontwikkelen moet er sprake zijn van baarmoederslijmvlies dat in 

de buikholte terecht komt. De hoeveelheid baarmoederslijmvlies is hierbij dus ook 

van belang. Hoe meer baarmoederslijmvlies terecht komt in de buikholte, hoe groter 

de kans op endometriose. Een vrouw die al op jonge leeftijd begint met menstrueren 

heeft in principe dus een grotere kans op endometriose omdat zij in heel haar leven 

veel menstruaties heeft. Een vrouw met hele heftige menstruaties heeft  ook kans op 

endometriose aangezien er elke maand een grote hoeveelheid baarmoederslijmvlies 

in de buikholte terecht komt. Hieruit volgt dat een vrouw minder kans heeft om 

endometriose te ontwikkelen als ze vaker zwanger is geweest. Bij iedere 

zwangerschap kan er telkens 9 maanden lang geen endometriose ontwikkelen.  

Het is ook bekend dat endometriose in westerse landen meer voorkomt dan in de 

ontwikkelingslanden. Dit is te verklaren door het aantal menstruaties.  Een vrouw in 

Nederland krijgt gemiddeld op haar 30e jaar haar eerste kind, terwijl dit in de 

ontwikkelingslanden veel vroeger is. Ook is bekend dat in ontwikkelingslanden 

vrouwen meer kinderen krijgen. Meer kinderen betekent minder menstruaties en dus 

minder kans op endometriose. 

 

1.6.3 Hormonen 

Oestrogeen zorgt er elke maand voor dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt. Ook 

het baarmoederslijmvlies dat in de buikholte zit, groeit onder in vloed van oestrogeen. 

Endometriose groeit dus alleen wanneer er sprake is van een menstruatiecyclus. Er 

is alleen sprake van een menstruatiecyclus als een vrouw is een vruchtbare fase zit. 

Bij vrouwen die in de overgang zitten of deze al achter zich hebben gelaten is er 

bijna nooit sprake van endometriose omdat er geen oestrogeen meer actief is. 

 

1.6.4 Het baarmoederslijmvlies 

Endometriose ontstaat wanneer het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder 

gaat hechten aan andere weefsels. Bij de ene vrouw is het baarmoederslijmvlies 

daar beter toe in staat dan bij de ander. Hierbij zouden dus de eigenschappen van 

het baarmoederslijmvlies een rol kunnen spelen. Hoe makkelijk het 

baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder kan hechten aan andere weefsels 

hangt af van de samenstelling van het baarmoederslijmvlies. Als het 

baarmoederslijmvlies wil hechten aan andere weefsels moet het vast kunnen kleven 

en dat weefsel vervolgens beschadigen. Deze eigenschappen zijn afhankelijk van 

eiwitten. Wanneer het baarmoederslijmvlies dus veel van deze eiwitten bevat 

verhoogt dat de kans op endometriose.  
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1.6.5 Het buikvocht 

Buikvocht is bij iedereen in kleine hoeveelheden aanwezig. Dit buikvocht zorgt ervoor 

dat de organen kunnen bewegen. In het buikvocht zitten allerlei eiwitten. Veel van 

deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij het afweersysteem.  De samenstelling 

van het buikvocht is dus erg belangrijk. Indien iemand veel eiwitten in het buikvocht 

heeft zitten die helpen met het opruimen van het baarmoederslijmvlies, zal de kans 

op endometriose kleiner zijn. Maar indien er in het buikvlies eiwitten zitten die het 

voor het baarmoederslijmvlies makkelijker maken om vast te kleven zal de kans op 

endometriose groter zijn. 

 

1.6.6 Het afweersysteem 

Het afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, beschermt het lichaam 

tegen lichaamsvreemde stoffen. Het afweersysteem ruimt indien nodig de 

lichaamseigen cellen op, als deze schade aanrichten aan andere lichaamscellen. Dit 

gebeurt door middel van macrofagen. Wanneer er menstruatiebloed met 

baarmoederslijmvlies in de buikholte terechtkomt, gaat dit irriteren en ontsteken. Het 

afweersysteem gaat dit proberen op te ruimen, aangezien het schade veroorzaakt 

aan de omliggende weefsels. Het afweersysteem werkt niet bij iedereen even goed 

en het kan dus zijn dat het afweersysteem onvoldoende werkt om al het bloed met 

daarin het baarmoederslijmvlies op te ruimen. Een afweersysteem wat dus niet 

voldoende werkt kan de kans op endometriose vergroten. 

 

  

 

1.6.7 Bloedvaten 

Endometriose kan alleen maar ontstaan en blijven bestaan als de 

endometriosehaarden met bloed worden voorzien. Indien er geen bloedvaatjes 

ontwikkelen rondom de endometriosehaarden, worden ze niet voorzien van bloed en 

zullen ze afsterven. Endometriose zelf is in staat om een bloedvoorziening in de 

omliggende weefsels op te bouwen. Endometriose zorgt ervoor dat er stoffen 

vrijgemaakt worden zodat er vanuit grote bloedvaten nieuwe kleine bloedvaten 

ontstaan. Dit proces wordt angiogenese genoemd. De mate waarin de stoffen 

vrijgemaakt worden verschilt bij iedereen. Bij een vrouw met veel van deze stoffen 

zullen er dus meer bloedvaten ontstaan en wordt de kans op de endometriose groter. 

Fig. 1.9: Werking van de macrofaag. 
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Hoofdstuk 2 De diagnose 

 

Het vaststellen van endometriose is niet makkelijk. Dit komt doordat er geen 

specifieke endometriose klachten zijn. Zoals eerder aangegeven krijgt 65% van de 

vrouwen met endometriose eerst een verkeerde diagnose te horen en de helft krijgt 

ook nog eens 5 of meer artsen te zien voordat de diagnose gesteld wordt. 

 

 

2.2 Anamnese 

Voordat er een diagnose gesteld wordt, vindt er als eerste een gesprek plaats tussen 

de patiënt en de arts. De arts vraagt dan naar de precieze klachten, hoe lang de 

patiënt deze klachten al heeft, hoe erg ze zijn en wanneer ze opspelen. Zo’n gesprek 
heet een anamnese. Als de arts dan denkt aan endometriose, besteedt hij extra 

aandacht aan de relatie tussen de klachten en de menstruatie, de seks, het plassen 

en de ontlasting. Ook wordt er besproken of er al behandelingen plaats gevonden 

hebben. 

 

2.3 Onderzoek 

Als een patiënt inderdaad klachten heeft die 

passen bij endometriose zal de arts het 

gebruikelijke onderzoek doen met een 

eendenbek (speculum) en ook inwendig 

voelen met de vingers (vaginaal toucher). In 

sommige gevallen zal de arts ook met een 

vinger via de anus in de dikke darm voelen 

(rectaal toucher). In de minder voorkomende 

gevallen wordt de diepe endometriose meteen zichtbaar tijdens het onderzoek met 

de eendenbek. Er zijn dan blauw doorschijnende knobbels zichtbaar in de wand van 

de vagina. 

Een gynaecoloog zal vaak het lichamelijke onderzoek combineren met een 

inwendige echo (vaginale echo) en/of een buik-echo (abdominale echo). De 

inwendige echo wordt het meest gebruikt want de baarmoeder en de eierstokken 

liggen in de kleine bekken. Deze zitten heel diep onder in de buik dus is het moeilijk 

om via een buik-echo de baarmoeder en eierstokken in beeld te krijgen. Bij een 

inwendige echo daarentegen gebruikt men een langwerpige dunne echokop die een 

klein stukje in de schede wordt gebracht. Een vaginale echo doet geen pijn.  

Fig. 2.1: Speculum. 

‘’ Het heeft 30 jaar van mijn leven gestolen. Jaren waarin ik niet begrepen werd en door mijn 
huisartsen met een paracetamolletje en ook onbegrip weer naar huis gestuurd werd.’’ 
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Bij een vaginale echo kan de arts bijvoorbeeld zien of er endometriosecysten in de 

eierstokken zitten of dat er endometriosehaarden op de blaas te zien zijn. 

Met een buik-echo kan de arts eventuele Endometriose in de darmwand zien. Als er 

inderdaad Endometriose op of in de darm te zien is, is dit vaak te zien in het laatste 

deel of het begin van de dikke darm en bij de blinde darm. Kleine 

endometriosehaarden op het buikvlies zijn niet te zien met een echo. 

 

2.4 Aanvullend onderzoek 

Als een arts na het lichamelijke onderzoek en de echo’s denkt dat er sprake kan zijn 
van Endometriose, volgt er een aanvullend onderzoek. Dit aanvullende onderzoek 

kan bestaan uit een kijkoperatie (laparoscopie), aanvullend beeldonderzoek en/of 

laboratoriumonderzoek. 

 

2.4.1 Laparoscopie 

De diagnose Endometriose kan alleen gesteld worden wanneer en een laparoscopie 
wordt verricht door een gynaecoloog. Als de gynaecoloog weefsel aantreft dat eruit 

ziet als Endometriose, kan zij/hij daar een stukje (een biopt) van nemen. Het biopt 

wordt dan in het laboratorium onderzocht. Wanneer er sprake is van 

baarmoederslijmvlies in het biopt, wordt de diagnose Endometriose gesteld. 

Afhankelijk van wat de arts ziet bij de laparoscopie, kan er een behandelplan 

opgesteld worden. Als de Endometriose niet te uitgebreid is kan het zelfs al tijdens 

de kijkoperatie verwijderd worden. Soms is het echter noodzakelijk om een grotere 

ingreep te plannen. In de paragraaf behandeling wordt daar verder op in gegaan. 

 

  

Fig. 2.2: Een vaginale echo. 
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2.4.2 Aanvullend beeldvormend onderzoek 

Als er een vermoeden is van meer Endometriose op de darmwand, de blaas en/of de 

urineleider, is er aanvullend beeldvormend onderzoek nodig. Zeker als voorbereiding 

voor een grote operatie. Voor dit beeldvormend onderzoek zijn er verschillende 

methoden mogelijk. Door dit onderzoek is te zien waar de Endometriose de darm of 

de blaas raakt, zodat er goed ingeschat kan worden hoe uitgebreid de operatie zal 

worden en of er een deel van de darm of de blaas weggehaald moet worden bij de 

operatie. De methoden die gebruikt worden zijn: 

 

 CT-scan (computer tomogram scan): bij een CT-scan wordt in een korte 
tunnel met behulp van röntgenstraling een 3 dimensionaal beeld gemaakt. 
Deze scan wordt voornamelijk gebruikt bij patiënten waarbij maar een klein 
stukje in kaart moet worden gebracht. 

 MRI (magnetic resonance imaging): bij een MRI wordt in een lange tunnel 
gebruik gemaakt van een sterk magnetische veld en radiogolven om zo een 
3D-beeld te maken. Deze scan wordt het meest gebruikt omdat er meteen 
veel in beeld gebracht kan worden. Er is alleen wel een nadeel voor mensen 
met claustrofobie want de tunnel is heel smal. 

 
 

2.4.3 Laboratoriumonderzoek 

Het meeste laboratoriumonderzoek is nu gewijd aan het KRAS-gen. Uit DNA-analyse 

bleek namelijk dat een bepaalde mutatie in het gen bij 31% van alle endometriose 

patiënten voor kwam, terwijl dat bij de mensen zonder endometriose maar 5,8% was. 

Dit helpt dus bij de diagnose omdat er bij een patiënt die misschien endometriose 

heeft, gekeken kan worden of de mutatie inderdaad voorkomt. Als dit dan het geval is 

kan de kans op endometriose verhoogd zijn. 

 

2.5 Proefbehandeling 

Bij veel vrouwen wordt er geen kijkoperatie uitgevoerd, maar stelt de arts 

proefondervindelijk vast of de klachten veroorzaakt worden door endometriose. De 

lichtere endometriose klachten reageren vaak goed op de anticonceptiepil, ook wel 

‘de pil’ genoemd. Veel artsen geven in overleg met de patiënt een proefbehandeling 
met de pil. Wanneer de klachten afnemen door gebruik van de pil is de kans groot 

dat de klachten door endometriose veroorzaakt werden. Op deze manier kan de 

waarschijnlijkheidsdiagnose endometriose goed gesteld worden. Deze methode is 

alleen niet geschikt voor vrouwen die zwanger willen worden. 
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Hoofdstuk 3 De behandeling 

 

Endometriose is een chronische aandoening. Dit wil zeggen dat er geen genezing 

kan plaatsvinden. Gelukkig is het wel mogelijk om door middel van de juiste 

behandeling de aandoening dragelijk te maken. Dit kan op verschillende manieren. 

 

3.1 Afwachtende benadering 

Bij een afwachtende benadering vindt er geen behandeling plaats. De vrouw met 

endometriose bezoekt dan regelmatig de gynaecoloog om de endometriose en de 

klachten in de gaten te houden. Als de klachten verergeren kan er alsnog voor een 

behandeling gekozen worden. Het is wel van belang dat de patiënt het op tijd 

aangeeft als de klachten veranderen. 

 

3.2 Symptomatische behandeling 

Bij de symptomatische behandeling behandelt de arts niet de endometriose zelf, 

maar behandelt hij/zij de symptomen en dan voornamelijk de pijnklachten. Als er 

geen sprake is van een pijn die continue aanhoudt zijn er diverse soorten pijnstillers 

en/of ontstekingsremmers die voorgeschreven kunnen worden. Voor veel vrouwen 

zijn de prostaglandineremmers zoals Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen effectief. 

Deze pijnstillers remmen de productie van prostaglandine, waardoor de menstruatie 

minder pijnlijk is. De remmers werken het beste als ze ingenomen worden voordat de 

pijn begint. 

Als de pijnklachten chronisch zijn, zijn een reeks pijn bestrijdende behandelingen het 

meest voor de hand liggend. Dit kan bijvoorbeeld in een pijnpolikliniek. 

 

3.3 Hormonale behandeling 

Bij een hormonale behandeling wordt gebruik gemaakt van medicijnen die de 

aanmaak van hormonen voor de opbouw van het baarmoederslijmvlies, de eisprong 

en de menstruatie beïnvloeden. Alle medicijnen hebben bijwerkingen, alleen 

verschillen deze per vrouw. Uit onderzoek is gebleken dat alle medicijnen ongeveer 

hetzelfde resultaat opleveren. De meest gebruikte medicijnen zijn de OAC (orale 

anticonceptiva), progestativa en GnRH-analogen. 
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3.3.1 OAC 

De orale anticonceptiva oftewel de pil is in Nederland de meest voorkomende en 

meest betrouwbare manier om een zwangerschap te voorkomen. 

Orale anticonceptiemiddelen zijn combinaties van verschillende hormonen die onder 

andere de eisprong verhinderen. Vooral het hormoon oestrogeen is erg belangrijk in 

dit proces. De pil beschermt op drie manieren tegen een zwangerschap: 

 Onderdrukking van de hormonen in de hersenen die voor de rijping (FSH) en 

eisprong (LH) zorgen. Er komt dus geen eicel vrij. 

 Beïnvloeding van het slijm bij de baarmoedermond, waardoor de zaadcellen 

tegengehouden worden. 

 Ongeschikt maken van het baarmoederslijmvlies voor innesteling van een 

embryo. 

De pil wordt de hele cyclus geslikt en vaak is er een ‘stopweek’ ingelast. Bij vrouwen 
met endometriose wordt er meestal geen stopweek ingelast om pijn te voorkomen. 

Alleen als er sprake is van een doorbraakbloeding dient de patiënt een week te 

stoppen met het slikken van de pil. OAC bevatten de hormonen oestrogeen en 

progesteron. Naast de ‘gewone pil’, de éénfasepil, bestaan er ook meerfasenpillen. 
De samenstelling van deze pillen verandert naarmate de cyclus vordert. De meeste 

vrouwen gebruiken de éénfasepil, maar soms wordt er gekozen voor een tweefasepil 

of een driefasepil. 

Éénfasepil: 
Alle pillen bevatten dezelfde hoeveelheid oestrogeen en progesteron. 

Tweefasepil: 
Alle pillen hebben dezelfde hoeveelheid oestrogeen maar de hoeveelheid 

progesteron wordt bij de overgang naar de tweede fase van de cyclus (week 2) 

toegevoegd of verhoogd. 

 

Driefasepil: 
Alle pillen bevatten oestrogeen en progesteron maar de hoeveelheid wisselt per fase 

(week). 

De pil kan een aantal bijwerkingen hebben. Vooral als de vrouw voor het eerst begint 

kan ze last hebben van hoofdpijn, buikpijn, onregelmatig vaginaal bloedverlies, een 

verandering in het libido, misselijkheid en braken en gevoelige of gespannen borsten. 

Ook gewichtstoename, puistjes en vet haar kunnen een bijwerking van de pil zijn. 

 

 

 

 

‘’ De endometriose is nu beheersbaar omdat ik de pil permanent slik.’’ 
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3.3.2 Progestativa 

Progestativa zijn synthetische preparaten van het hormoon progesteron. Ze remmen 

de rijping van de eicel, de eisprong en de groei van het baarmoederslijmvlies. Door 

deze medicijnen krimpen de endometriosehaarden en uiteindelijk ‘drogen’ deze op. 

Er bestaat wel een kans dat er toch een eisprong en een menstruatie plaatsvindt, 

maar dit is bij de meeste vrouwen die progestativa nemen niet het geval. Wel ervaren 

patiënten minstens één of twee bijwerkingen die over het algemeen wel te doen zijn 

maar soms zijn ze onverdraagbaar. 

De bijwerkingen die bij het gebruik van progestativa op kunnen treden zijn: 

 Depressie/prikkelbaarheid 

 Borstgevoeligheid 

 Gewichtstoename 

 Oedeem (het vasthouden van vocht) 

 Opgeblazenheid 

 Onregelmatige vaginale bloedingen 

 Hoofdpijn 

 Vermoeidheid 

 Misselijkheid 

 

3.3.3 GnRH-analogen 

De GnRH-analogen (analogen van gonadotropin releasing hormones) bestrijden 

endometriosehaarden door de eisprong en de productie van oestrogeen door de 

eierstokken te onderdrukken. De lage oestrogeenspiegel in het lichaam zorgt ervoor 

dat de endometriosehaarden niet verder groeien en elke maand weer een stukje 

afbreken zodat ze langzaam krimpen en ‘opdrogen’. Dit doen de progestativa ook 
maar die werken door middel van progesteron en niet oestrogeen. En net als 

progestativa hebben GnRH-analogen ook bijwerkingen. Deze bijwerkingen lijken veel 

op de verschijnselen die optreden tijdens de menopauze: 

 Opvliegers 

 Nachtelijk transpireren 

 Hoofdpijn 

 Verminderd libido 

 Droge vagina 

 Depressie 

 Spierpijn 

 Verminderde borstgrootte 

Een andere bijwerking is het veroorzaken van een lagere botdichtheid. Dit is een 

gevaarlijke bijwerking want als er al sprake is van een lagere botdichtheid dan 

normaal, kan dit osteoporose tot gevolg hebben. Daarom moet er voor de 
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behandeling met GnRH-analogen eerst besproken worden of er een 

botdichtheidsscan (dexa-onderzoek) gedaan moet worden. 

 

3.4 Het Mirenaspiraal 

Het Mirenaspiraal wordt in de baarmoeder gebracht en geeft daar Levonorgestrel af, 

een progesteronachtig hormoon. Dit kan endometriose onderdrukken aangezien het 

baarmoederslijmvlies in een rustfase gebracht wordt. Het voordeel van het 

Mirenaspiraal ten opzichte van de pil is, dat het hormoon dat wordt afgegeven bijna 

niet in het bloed terecht komt. Dit zorgt ervoor dat de patiënt zelf weinig merkt van de 

invloed van het hormoon. 

 

 

3.5 Chirurgische behandeling 

Indien andere behandelingen niet aanslaan kan er gekozen worden voor een 

chirurgische behandeling. Bij deze behandeling probeert de arts zoveel mogelijk 

endometriosehaarden, cysten en eventuele verklevingen weg te halen. Indien een 

chocoladecyste een doorsnede heeft bereikt van 2 cm kan alleen  een operatieve 

behandeling oplossing bieden, aangezien deze cyste door zijn grootte niet reageert 

op hormonale behandelingen. Bij de chirurgische behandeling wordt er onderscheid 

gemaakt tussen 3 ingrepen: 

 Operatieve laparoscopie  

 Conservatieve laparoscopie 

 Hysterectomie 

 

 

Fig. 3.1: Mirenaspiraal. 

‘’ Ik heb veel pijn, nu minder door Mirena, maar daardoor wel andere klachten.’’ 

‘’ Ik ben bang om opnieuw geopereerd te moeten worden.’’ 
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3.5.1 Operatieve laparoscopie 

Bij deze vorm van operatie wordt er gebruik gemaakt van een laparoscoop. Door 

middel van 2 kleine sneetjes wordt de laparoscoop en het tastinstrument in de 

buikholte gebracht.  Hierdoor krijgt de arts een goed beeld van hoe de buikholte eruit 

ziet. Door middel van snijden, branden of laseren kan de arts de cysten, verklevingen 

en endometriosehaarden verwijderen. Het voordeel van deze manier van opereren is 

dat er maar een kleine incisie gemaakt hoeft 

te worden, waardoor er minder schade 

gemaakt wordt aan het lichaam. Hierdoor zijn 

de meeste vrouwen al na 3 weken helemaal 

hersteld van de operatie. 

 

 

 

 

 

3.5.2 Conservatieve laparoscopie 

Bij een conservatieve laparoscopie is er sprake van een grote buikoperatie. De arts 

probeert hierbij de endometriose haarden, cysten en verklevingen weg te halen / 

vernietigen. Het principe van een conservatieve laparoscopie is het zelfde als van 

een operatieve laparoscopie alleen nu is er 

sprake van een open buik waardoor de arts 

meer ruimte heeft om te opereren. Hierdoor 

kunnen grote chocoladecysten, eierstokken en 

eileiders makkelijker verwijderd worden. De arts 

kan bij deze operatie de beschadigden organen 

zoveel mogelijk proberen te herstellen. Bij deze 

manier van opereren, verblijft de patiënt 

ongeveer een week in het ziekenhuis en de 

herstelperiode is ongeveer 3 tot 6 weken.  

 

3.5.3 Hysterectomie  

Hysterectomie betekend letterlijk het verwijderen van de baarmoeder. Indien andere 

behandelingen niet aanslaan en de klachten erger worden kan er gekozen worden 

voor een hysterectomie.  Deze behandeling wordt echter alleen toegepast als de 

klachten zo erg zijn geworden dat de kwaliteit van het leven ondraaglijk geworden is.  

Er zijn 3 verschillende soorten hysterectomie: 

Fig. 3.2: Operatieve laparoscopie. 

Fig. 3.3: Conservatieve laparoscopie. 
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Een supercervicale hysterectomie, hierbij wordt de baarmoeder verwijderd met 

daarbij zoveel mogelijk endometriosehaarden en verklevingen maar de 

baarmoederhals blijft zitten. Indien nodig kan de arts er voor kiezen om een of beiden 

eileiders en eierstokken te verwijderen. 

Een totale hysterectomie, hierbij wordt de baarmoeder en baarmoederhals 

verwijderd. Na deze behandeling kan er geen menstruatie meer plaatsvinden. Er kan 

echter nog wel een eisprong plaats blijven 

vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

Een radicale hysterectomie, hierbij worden de baarmoeder, baarmoederhals, 

eierstokken en eileiders verwijderd. Hierna kan er geen menstruatie en eisprong 

meer optreden.  

Indien er besloten wordt om tijdens de hysterectomie de eierstokken te verwijderen 

moet er beslist worden of er met een hormoonvervangende therapie (HRT)  gestart 

gaat worden.  Indien er wordt gekozen voor het behoud van de eierstokken, is er een 

grote kans dat de endometriose behouden blijft, of dat het terugkeert. De 

achtergebleven endometriosehaarden worden gestimuleerd door te groeien door het 

hormoon oestrogeen, dat geproduceerd wordt door de eierstokken. Deze kans is 

minder aanwezig als de eierstokken wel verwijderd worden. De vrouw komt dan wel 

in een vervroegde overgang terecht. Hormoonvervangende therapie vermindert de 

effecten van het vroeg optreden van de overgang. Echter door de kleine 

hoeveelheden oestrogeen bij deze therapie is er wel een kleine kans dat de 

endometriose behouden blijft, of terugkomt. Endometriose kan echter ook terugkeren 

doordat andere organen oestrogeen aanmaken, zoals de bijnierschors. Een 

hormoonbehandeling in combinatie met een operatie wordt ook wel een 

gecombineerde behandeling genoemd. 

 

  

Fig. 3.4: Totale hysterectomie. 

Fig. 3.5: Radicale hysterectomie. 

‘’ Ik zit nu vervroegd in de overgang met alle klachten van dien, ik leef als een vrouw van 80.’’ 
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3.6 Alternatieve therapieën 

Indien er niet voldoende vooruit gang wordt geboekt met de normale behandelingen 

kan er gekozen worden voor het volgen van een alternatieve therapie.  De 

wetenschappelijke resultaten hiervan zijn echter nog onbekend, maar toch ervaren 

sommige vrouwen een verbetering omtrent de endometriose. De alternatieve 

therapieën worden toegepasts door een alternatieve genezer en dus niet door een 

arts.  

 

3.6.1 Acupunctuur 

Bij acupunctuur wordt de hele mens behandeld, niet alleen de symptomen maar ook 

de oorzaak. Bij accupunctuur wordt er vaak gesproken over energie in het bloed. Het 

uitgangspunt is dat pijn veroorzaakt wordt door een verstoring van de doorstroming 

van de energie en het bloed. Met behulp van acupunctuur wordt er geprobeerd om 

de menstruatiecyclus te reguleren, dit gebeurt door middel van naaldjes. Ook kan er 

geprobeerd worden om de bijwerkingen van de medicatie van de behandeling van 

endometriose te verminderen. Daarnaast kan acupunctuur een uitweg bieden als een 

vrouw geen hormonale behandeling wil om de cyclus te regelen. Na de eerste 

behandeling voelen de meeste vrouwen zich vaak moe, maar wel ontspannen. Na de 

volgende behandelingen zal steeds meer vooruitgang opgemerkt worden. De 

ervaring van vrouwen met endometriose die gebruik maken van acupunctuur, is dat 

de pijnklachten na een maand of drie een stuk verminderd zijn. 

 

3.6.2 Reiki 

Een Reiki-behandeling duurt ongeveer een uur. De patiënt ligt hierbij op een 

massagetafel met haar kleren aan. Bij Reiki wordt geprobeerd door energie de 

klachten te verminderen. De behandelaar gaat tijdens een behandeling met zijn 

handen over het lichaam van de patiënt. Hierbij kan hij voelen op welke plaatsen de 

energie het meeste nodig is. Op die plekken gaat de behandelaar meerdere keren 

zijn handen leggen om ervoor te zorgen dat de energie hersteld wordt. Gemiddeld 

zijn er acht tot tien behandelingen nodig om te spreken van een positief resultaat. 

 

  

‘’ Sinds ik acupunctuur en Chinese kruiden gebruik en mezelf laat  
masseren heb ik de endo onder controle!!!’’ 
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3.6.3 Hypnotherapie 

Een hypnose, ook wel een trance genoemd is naar binnen gerichte aandacht. 

Hypnose kan soms beter tegen pijn helpen dan bepaalde pijnstillers. Bovendien heeft 

het geen verslavende werking en brengt het geen bijwerkingen met zich mee. 

Hypnose kan de aanmaak van endorfine, een lichaamseigen pijnstiller, stimuleren. 

Ook kan hypnose bijdragen aan het leren omgaan met de pijnbeleving. De patiënt 

wordt gestimuleerd uit een afhankelijke en hulpeloze houding te stappen en zelf weer 

meer controle te nemen. 

 

3.6.4 Een endometriosedieet  

Bij een endometriosedieet wordt er geprobeerd om door middel van voeding effect uit 

te oefenen op de hormonen. Er wordt geprobeerd een balans te krijgen in de 

hormoonhuishouding. Veder wordt er in het dieet voedsel vermeden dat extra kans 

geeft op ontstekingen. Belangrijke regels van het dieet: 

 Eet zo minmogelijk tarwe producten, tarwe producten kunnen namelijk 

ontstekingen opwekken. Ook is aangetoond dat 80% van de vrouwen met 

endometriose tarwe-intolerant zijn.  

 Eet geen gluten, gluten zijn eiwitten. Dit is niet goed voor de 

hormoonhuishouding.  

 Eet geen suiker. De meeste endometriosepatiënten zijn gevoelig voor suikers. 

Dit komt door de verstoorde hormoonbalans. Suikers kunnen een verhoging in 

het bloedsuikergehalte veroorzaken. Hierdoor kan er uiteindelijk een 

oestrogeendominantie optreden. Dit komt doordat suikers zogenaamde fyto-

oestrogenen bevatten. Fyto-oestrogeen gaat eigen oestrogeen imiteren 

waardoor er een te hoog oestrogeengehalte in het lichaam ontstaat en dit kan 

de endometriose verergeren.  

 

3.7 Pijnbestrijding 

Met pijnbestrijding wordt geprobeerd om de belangrijkste klacht van endometriose, 

de pijn  te verminderen. De pijnbestrijding kan op meerdere manieren gebeuren, er 

zijn echter drie hoofdbehandelingen: 

 Medicijnen 

 TENS 

 Pijn-programma’s  
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3.7.1 Medicijnen 

Er bestaan 3 verschillende soorten pijnstillers: 

 Paracetamol 

 NSAID’s 

 Opiaten 

Paracetamol: dit is een van de meest gebruikte pijnstillers. Het is goedkoop en veilig. 

Het heeft geen ontstekingsremmende werking maar wel een pijnstillende en 

koortswerende. Het voordeel van paracetamol is dat het veel minder maagklachten 

geeft dan andere pijnstillers.  Er zijn geen echte bijwerkingen, er is wel kans op 

leverbeschadiging bij langdurig gebruik van een hoge dosering. 

NSAID’s: deze middelen zijn afgeleid van aspirine. Deze medicijnen zijn behalve 

pijnstillend en koortswerend ook sterk ontstekingsremmend. NSAID’s hebben echter 
wel een aantal bijwerkingen. De bekendste bijwerking is maagpijn. Ook is er kans op 

een vertraagde bloedstolling. Hierdoor treden er sneller blauwe plekken op en 

wondjes helen minder snel. 

Opiaten: dit zijn geneesmiddelen die zijn afgeleid van morfine. Het pijnstillend effect 

is echter minder dan van morfine. In tegenstelling tot NSAID’s en paracetamol is er 
geen echte maximumdosis. De dosis kan ten alle tijden verhoogd worden. In de 

praktijk lukt dit niet altijd, omdat er dan bijna altijd bijwerkingen op gaan treden. De 

meest voorkomende bijwerking is een verstopping. Daarom worden er ook altijd 

laxeermiddelen voorgeschreven.  Een van de andere bijwerkingen is misselijkheid. 

Deze neemt echter bijna altijd na een aantal dagen af. Na een lange periode van 

gebruik van dit middel treedt er gewenning op. Er mag dan  niet zomaar met de 

medicatie gestopt worden om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. 

 

 

3.7.2 TENS 

TENS is een afkorting voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie.  TENS is een 

apparaatje wat elektrische stroompjes afgeeft. Hiermee worden bepaalde zenuwen in 

de huid geprikkeld. TENS is een soort pijnstiller. Het kan de oorzaken van 

pijnklachten echter niet wegnemen. TENS werkt op een andere wijze dan medicatie, 

bij langdurig gebruik treedt er geen schade op aan het lichaam. Een ander voordeel 

is dat er geen echte bijwerkingen zijn. Eventueel kan er wat huidirritatie optreden.  

  

‘’ Diverse medicatie gebruikt zoals Lucrin, Zoladex en experimentele  
medicatie. Geen enkel effect op endometriose en veel bijwerkingen.’’ 
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Een TENS apparaatje heeft de grootte van een pakje sigaretten. Het kan makkelijk 

meegenomen worden en de patiënt kan het dus gebruiken tijdens activiteiten. Het 

apparaatje is verbonden door twee kabeltjes aan elektrodes, die op de huid geplakt 

worden.  De elektrodes kunnen op bijna elke plek op het lichaam geplakt worden. 

Het apparaat werkt op  oplaadbare batterijen en kan dus meerdere malen gebruikt 

worden. 

 

De werking van TENS richt zich op de zenuwen. In het lichaam zijn dikke en dunne 

zenuwvezels te vinden, de dunne zijn pijnzenuwen. Als deze pijnzenuwen geprikkeld 

worden, wordt er een impuls doorgegeven aan de hersenen, er wordt pijn ervaren. 

TENS blokkeert het doorgeven van de pijnsignalen. Dit gebeurt door tegelijkertijd ook 

de dikke zenuwen te stimuleren. Omdat de dikke zenuwen sterker zijn, zullen zij het 

signaal van de pijnvezels blokkeren. Hierdoor zal de patiënt minder pijn voelen. 

 

3.7.3 Pijn-programma’s  

Wanneer een arts geen effectieve behandeling kan vinden voor de patiënt en er  

geen opties meer zijn, wordt er vaak tegen patiënten gezegd: “U moet er maar mee 

leren leven”. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een pijnprogramma 
probeert patiënten hierbij te helpen. Deze behandeling is gericht op het leren 

omgaan met de pijn.  Hierbij spelen psychische aspecten een grote rol, deze spelen 

namelijk mee in de pijnbeleving.   

Fig. 3.6: TENS apparaatje. 
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Hoofdstuk 4 Zwanger raken 

 

Dat endometriose vaker voorkomt bij vrouwen die problemen hebben met zwanger 

worden, wil nog niet zeggen dat alle vrouwen met endometriose onvruchtbaar zijn. 

Onvruchtbaar zijn betekent namelijk dat je niet in staat bent om een kind te krijgen. 

Vrouwen met endometriose worden toch gemakkelijk zwanger. Endometriose kan 

wel een factor zijn die de vruchtbaarheid beïnvloedt. Zo is de MFR (monthly fecundity 

rate = kans op zwangerschap per maand) bij vrouwen zonder endometriose 20-25% 

en bij vrouwen met endometriose 2-10%. 

 

4.1 Vruchtbaarheidsproblemen 

Men spreekt van vruchtbaarheidsproblemen als er na een jaar lang 

geslachtsgemeenschap in de vruchtbare periode nog geen bevruchting heeft 

plaatsgevonden. Deze problemen bij het zwanger worden zijn een van de meest 

stressvolle problemen voor een stel. En bij vrouwen met endometriose is de kans om 

zwanger te worden nog kleiner dan bij vrouwen zonder de aandoening. De mate 

waarin de endometriose voorkomt is ook van belang. In het algemeen worden 

vrouwen die bekend zijn met endometriose en zwanger willen worden, aangeraden 

om niet te lang te wachten met proberen om zwanger te worden. De zwangerschap 

bij een vrouw met endometriose is niet schadelijk voor de baby. Er is geen 

verhoogde kans op een miskraam of andere (lichamelijke) complicaties ten opzichte 

van de vrouwen die zwanger zijn zonder de aandoening. 

Waardoor vrouwen met endometriose niet snel zwanger worden is nog niet helemaal 

duidelijk, maar specialisten denken dat het iets te maken heeft met verklevingen. 

Verklevingen in de buik kunnen er namelijk voor zorgen dat de eileider vernauwd 

wordt en er dus minder zaadcellen bij de eicel kunnen komen. En bij een kleiner 

aantal zaadcellen is de kans op een zwangerschap ook kleiner. Gelukkig zijn er 

goede oplossingen om toch zwanger te worden. 

 

 

4.2 IVF 

IVF (In Vitro Fertilisatie) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting 

niet in het lichaam tot stand komt maar er buiten. In Vitro Fertilisatie betekent letterlijk 

bevruchting in glas, het staat in Nederland ook wel bekend als 

reageerbuisbevruchting. Bij IVF worden in het laboratorium een eicel en aantal 

zaadcellen in glazen schaaltje samengebracht. Zo wordt er geprobeerd om een 

bevruchting plaats te laten vinden. Als de eicellen zijn bevrucht worden er maximaal 

‘’ Nu op mijn leeftijd heb ik vooral veel verdriet en angst of ik ooit moeder kan worden.’’ 

‘’ Mijn aller grootste wens zal nooit in vervulling gaan, ik zal nooit een eigen kindje krijgen.’’ 
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2 embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder. Hieruit kan een normale zwangerschap 

voortkomen.   

 

 

 

4.3.1 Indicaties 

Een IVF-behandeling wordt pas toegepast als alle andere mogelijkheden om 

zwanger te raken zijn mislukt. IVF wordt het meest toegepast bij vrouwen met 

endometriose of bij vrouwen waarbij de eileiders niet goed functioneren. Artsen willen 

niet zomaar op IVF overgaan, omdat het bij sommige indicaties niet zeker is dat IVF 

een grotere kans op zwangerschap biedt. De leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol, 

hoe ouder de vrouw hoe meer haast erbij geboden is. De kans op een succesvolle 

zwangerschap ligt rond de 20% per behandeling. 

 

4.3.2 De behandeling 

Normaal komt bij de cyclus van een vrouw slechts een eicel tot volledige rijping. Bij 

een IVF-behandeling laten de artsen echter meer eicellen tot volledige rijping komen, 

hierdoor neemt de kans op succes toe. Het rijpen van meerdere eicellen kan 

verwezenlijkt worden door het toedienen van FSH (follikel stimulerend hormoon). 

Een maand voorafgaand aan de IVF-behandeling wordt gestart met een LHRH-

analoog. Dit hormoon onderdrukt de hormoonactiviteit van de hypofyse en maakt de 

kans op storing bij de rijping van de eicellen tijdens de IVF-behandeling zo klein 

mogelijk. Het LHRH-hormoon dient dagelijks te worden geïnjecteerd onder de huid. 

Voordat overgegaan wordt tot stimulatie met het hormoon FSH, heeft de arts een 

inwendige endoscopie uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te kijken of er sprake is van 

Fig. 4.1: IVF. 

‘’ Het niet lukken van IVF momenteel geeft meer psychische  problemen.’’ 
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een cyste of vochtophoping in de eierstok. Indien er een cyste of vocht aanwezig is, 

moet dit eerst behandeld worden voordat er verder gegaan kan worden met IVF. Als 

alles in orde is, kan gestart worden met de stimulatie door injecties met FSH toe te 

dienen. 

Als de follikels groter dan 20 mm zijn, wordt het hormoon HCG toegediend door de 

arts. Dit hormoon bevordert de rijping van de eicel en het loslaten van de eicellen in 

de follikels. De eicellen dienen dan binnen 36 uur met een punctie weggehaald te 

worden, anders kan het zijn dat de follikels al gesprongen zijn.  

 

4.3.3 De punctie 

De punctie wordt uitgevoerd met een echoapparaat waaraan een naaldgeleider zit. 

Met de holle naald prikt de arts de rijpe follikels aan, waarna de follikels met de 

eicellen erin worden leeggezogen. Na deze fase worden de eicellen en het zaad bij 

elkaar gebracht in een kweekbakje. Het kweekbakje wordt geplaatst in een 

broedstoof en de volgende dag wordt er gekeken of de celdeling op gang is 

gekomen. 

 

4.3.4 Terug plaatsing  

Indien er sprake is van een bevruchting worden binnen vijf dagen na de punctie, 

twee bevruchte eitjes met een kunststof slangetje in de baarmoeder geplaatst. Na de 

terugplaatsing moet de patiënt dagelijks HCG injecteren. HCG gaat ervoor zorgen 

dat het baarmoederslijmvlies dik genoeg wordt voor de innesteling van de bevruchte 

eitjes. Na een aantal weken wordt een zwangerschapstest gedaan. 

 

4.3 IUI 

IUI oftewel intra-uteriene inseminatie wordt vaak gedaan in combinatie met  

hormonale stimulatie. Bij deze vorm van 

inseminatie wordt het zaad door middel van 

een dun slangetje hoog in de baarmoeder 

gebracht. Bij het inbrengen wordt er gebruik 

gemaakt van een speculum, omdat dan de 

baarmoedermond makkelijk te vinden is en 

de behandeling pijnloos kan verlopen. Deze 

methode is voor endometriose geschikt 

omdat de zaadcellen bij het inbrengen al 

voor een groot deel voorbij het 

baarmoederslijmvlies zijn dus kan het wat 

Fig. 4.2: IUI. 
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agressievere baarmoederslijmvlies bij endometriose patiënten de zaadcellen niet 

volledig aantasten. 

 

4.3.1 Bevruchting 

Bij IUI wordt het zaad van de partner gebruikt. Dit zaad moet op de ochtend voor de 

inseminatie geproduceerd worden en wordt verkregen door masturbatie. Om het 

beste resultaat te verkrijgen wordt er een onthouding van ongeveer drie dagen 

aangeraden, omdat dan het zaad nog redelijk vers is en bij een langere onthouding 

kan de zaadkwaliteit nadelig beïnvloed worden. Voor het begin van de behandeling 

wordt het zaad nog gecontroleerd en als het van een goede kwaliteit is kan de 

behandeling voortgezet worden. Als het zaad ingebracht is moet het op eigen kracht 

de eicel bereiken, waarna bevruchting kan plaatsvinden. 

 

4.4 Adoptie 

Bij sommige endometriosepatiënten lukt het ondanks de behandelingen niet om 

zwanger te raken. In dit geval kan er voor adoptie gekozen worden. Adoptie wordt 

door de rijksoverheid beschreven als het wettelijk aannemen van een kind. De 

familieband met de oorspronkelijke ouders wordt verbroken en er ontstaat een 

nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Er kan gekozen 

worden om een kind uit Nederland te adopteren of een kind uit het buitenland, maar 

dit is een lange en ingewikkelde procedure. Bovendien kost het erg veel geld, 

volgens stichting adoptievoorzieningen komt het neer op ongeveer €30.000,-. Dit 

bedrag is opgebouwd uit de verblijfsvergunning voor het kind indien hij/zij niet in 

Nederland geboren is. Verder moeten ook nog de adoptievoorzieningen, 

informatiebijeenkomsten en de bemiddelingskosten betaald worden.  

 

4.5 Draagmoederschap 

Een andere optie voor vrouwen met endometriose, die niet zwanger kunnen raken, is 

draagmoederschap. Een “wenspaar” dat een kind wil, kan dan een andere vrouw 

vragen om een kind voor hen te dragen. Zo’n zwangerschap komt meestal tot stand 
door middel van kunstmatige inseminatie met het sperma van de vader, maar ook 

met behulp van IVF. Aan deze manier van kinderen krijgen kleven echter wel een 

aantal ethische, emotionele, praktische en juridische dilemma’s en problemen. Zo is 
een draagmoeder vinden niet erg makkelijk en is er een kans dat de draagmoeder 

een emotionele band met het kind opbouwt. Ook is er een kans dat het kind 

gehandicapt geboren wordt en dus niet meer gewild is door het paar dat niet 

zwanger kon worden. Bovendien is het een ingewikkelde procedure omdat de 
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draagmoeder naar de Raad voor Kinderbescherming moet om ontheffing van 

ouderlijk gezag te aanvragen. 

 

4.5.1 Vormen van draagmoederschap 

Er zijn twee vormen van draagmoederschap. Als eerste is er het laagtechnologische 
draagmoederschap. Dit is de klassieke vorm van draagmoederschap. De 

draagmoeder wordt via kunstmatige inseminatie bevrucht met het zaad van de 

wensvader. Het kan ook voorkomen dat het zaad van de wensvader niet vruchtbaar 

genoeg is en dan wordt er gebruik gemaakt van donorsperma. In beide gevallen is 

het kind niet 100% eigen kind. 

Ten tweede is er het hoogtechnologisch draagmoederschap. Bij deze vorm van 

draagmoederschap wordt er een IVF behandeling uitgevoerd. De eicellen van de 

wensmoeder worden dan in een laboratorium bevrucht met de zaadcellen van de 

wensvader. Eén of maximaal twee ontstane embryo’s worden in de baarmoeder van 
de draagmoeder geplaatst. Bij deze vorm van draagmoederschap is de draagmoeder 

vaak een (schoon)zusje of goede vriendin. Na de geboorte is het kind een 100% 

eigen kind. 
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Hoofdstuk 5 Het onderzoek 

 

5.1 Patiënten onderzoek 

Om erachter te komen wat nou precies de invloed van endometriose op het dagelijks 

leven van een vrouw is hebben we een enquête gehouden onder endometriose 

patiënten. We hebben bij het opstellen van de enquête gebruik gemaakt van de 

informatie uit onze vorige hoofdstukken en in samenwerking met de endometriose 

stichting de enquête verspreid over internet en de sociale media. 19 november 2013 

is de enquête online gezet en deze heeft 2 weken online gestaan. 

 

1. Wat is je leeftijd?  

De meeste geënquêteerden waren tussen de 26 en 36 jaar oud.   

 

 

2. Op welke leeftijd begonnen de klachten? 

De klachten begonnen gemiddeld rond het 19e levensjaar. 
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3. Hoelang heeft het geduurd voordat de juiste diagnose gesteld werd?  

Het heeft gemiddeld 7,1 jaar geduurd voordat de juiste diagnose gesteld werd. 

 

 

4. Hoeveel gynaecologen heb je bezocht voordat de juiste diagnose gesteld werd? 

 
De meeste vrouwen hebben 1 à 2 artsen bezocht voordat de juiste diagnose gesteld 

werd. 

 

5. Hoe werd endometriose bij jou vastgesteld? 

 
Bij de meeste vrouwen werd endometriose vastgesteld door middel van een 

kijkoperatie of lichamelijk onderzoek. 
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6. Wat zijn/waren de voornaamste klachten? 

De voornaamste klachten zijn: lage buikpijn, krampen, lage rugpijn, pijnlijke       

ontlasting en geen energie.  

 

 

7. Heb je een kinderwens?  

 Een meerderheid van de geënquêteerde heeft een kinderwens. 

 

 

8. Op welk gebied denk je dat endometriose het meeste invloed heeft?  

 

 

 

 

 

De geënquêteerde hebben aangegeven dat op het gebied van relatie er de meeste 

invloed is. Dit wordt gevolgd door sociaal en werk. 
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9. Ervaar je problemen met het werk/studie/school? 

 
Een meerderheid van de geënquêteerde geeft aan dat zij problemen ervaren met het 

werk/studie/school. 

 

 

10. Ben je voor endometriose ooit geopereerd? 

 
De meeste geënquêteerde zijn meerdere keren laparoscopisch geopereerd.  

 

 
11. Indien je een operatie hebt gehad, heeft dit de klachten verminderd?  

 

Slechts 10,84 % geeft aan dat de operatie de klachten volledig heeft verminderd, bij 

de overige 89,16% heeft de operatie niet tot nauwelijks geholpen. 
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12. Gebruik je medicijnen voor endometriose? 

 
Een meerderheid van de geënquêteerde geeft aan dat zij gebruiken maken van de 

pil en van pijnstillers. 

 

 

13. Indien je medicijnen gebruikt, werken deze? 

 
Een meerderheid van de geënquêteerde geeft aan dat deze medicijnen gedeeltelijk 

helpen. 

 

 

14. Indien je medicijnen gebruikt, ervaar je bijwerkingen? 

 
Een meerderheid van de geënquêteerd geeft aan dat ze bijwerkingen ervaren. 

 

 

15. Heb je ooit een alternatieve therapie gevolgd? 

 
Een meerderheid van de geënquêteerde geeft aan nog nooit een alternatieve 

therapie gevolgd te hebben. 
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16. Als je ooit een alternatieve therapie gevolgd hebt, hielp dit tegen de klachten? 

 

 
Meer dan de helft van de geënquêteerde geeft aan dat de alternatieve therapie niet 

geholpen heeft. 

 

 

17. Kun je in een paar zinnen uitleggen welke invloed endometriose op jouw leven 

heeft? 

“Angst om kinderloos te blijven. Pijn elke maand waardoor ik minder functioneer.” 

“Deze ziekte heeft mijn leven kapot gemaakt, hij heeft mijn vrienden, mijn toekomst 
mijn kinderwens afgepakt.” 

“Er is weinig aan te doen dus je zoekt constant een weg om het beste eruit te halen.” 

“Het richt onherstelbare schade aan in je lichaam, je zit in een lichaam die door 
schade niet meer werkt zoals het zou moeten en je dealt met de alternatieven.” 

“Leven met pijn, weinig energie. Het heeft mij al een baan gekost en mijn nieuwe 
baas begrijpt wel wat het is!!” 

“Je voelt je alleen en onbegrepen want als je het niet mee maakt weet je niet wat het 
inhoud.” 

“Een rotziekte die heel je leven overhoop haalt en die onvoldoende bekend is bij 
dokters.” 

“De hoop op een spontane zwangerschap is geheel verdwenen doordat ik pil moest 
gaan slikken. Dit heeft er flink in gehakt en ik zit nu te wachten op maatschappelijk 
werk om alles te leren verwerken.” 

“Boos op mezelf omdat ik niet ‘gewoon’ kan functioneren.” 

“Het gooit je hele leven en wensen in de war.” 

“Het is gewoon een klote-ziekte met heel veel lichamelijke gevolgen.” 

“Het maakt de kwaliteit van leven minder of in ieder geval moeilijker.” 
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“Ik ben net een grijze muis die maar thuis zit. Het is echt een k*t ziekte, niemand ziet 
aan de buitenkant wat voor een onmenselijke pijn je hebt.” 

“Door de endometriose kan ik vaak niet alles doen wat ik zou willen doen.” 

“Endometriose heeft voor mij een grote invloed op mijn leven. Met name omwille van 
mijn kinderwens. Daarnaast heeft het een negatieve invloed gehad op m'n omgeving. 
Ik werd en word af en toe nog steeds niet begrepen… Omdat mensen het vergelijken 
met een griepje...” 

“Eigenlijk beheerst het je hele leven. Je moet dingen goed inplannen en keuzes 
maken. Vaak moet je het achteraf bekopen.” 

“Het beïnvloed mijn hele leven. Ik loop momenteel met een rollator en ben 32 jaar.” 

“Geen kwaliteit van leven.....endo is a bitch!” 

“Je geduld wordt zeer op de proef gesteld.” 

“Je hebt geen vertrouwen meer in je eigen lijf.” 

“Ik leef met chronische pijn en pas de dagen daarop aan.” 

“Het heeft invloed op alles!”  

“Endometriose wordt heel erg onderschat!!!” 

“Ik heb veel gemist in mijn leven. En daar baal ik van.” 

“Ik leefde van afspraak naar afspraak.” 

“Het is bij mij de machteloosheid die het zo moeilijk maakt.” 

“Het beheerst m'n totale leven. Je weet nooit wanneer je weer een aanval krijgt en 
hoe lang deze duurt.” 

“Het drukt iedere dag een stempel op je welbevinden. Door de pijn, het vechten voor 
de kinderwens en de energie die de ziekte kost.” 

“Het beïnvloed niet alleen mijn leven maar ook het leven van de mensen om mij 
heen, vooral mijn partner.” 

“Endometriose maakt meer kapot dan je lief is. Je wil zo graag maar je kan gewoon 
niet vooruit.” 

“De angst dat de pijn terugkomt is er dagelijks...” 

“Mensen vergeten vaak dat ik niet alles kan.” 

 



45 
 

5.2 Jongeren onderzoek 

Dit jongeren onderzoek hebben we gehouden om erachter te komen wat meisjes nou 

precies wel en niet normaal vinden van hun menstruatie en wat ze eigenlijk weten 

over endometriose. Dit hebben we gedaan door een korte enquête van zes vragen 

op te stellen, waarin we beide onderwerpen terug lieten komen. De originele enquête 

is te vinden bij onze bijlagen.  

 

1. Heb je ooit van endometriose gehoord? 

 
Van de 24 ondervraagden hebben 15 meisjes nog nooit van endometriose gehoord 

en 9 meisjes wel. 

 

2. Zou je een omschrijving kunnen geven? 

 
Van de 9 mensen die ooit van endometriose gehoord hadden konden 8 mensen een 

goede beschrijving geven een 1 niet. 
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3. Van wie/hoe heb je hier over gehoord? 

 
Al de 9 mensen die ooit van endometriose gehoord hadden, hadden dit van ons 

gehoord. 

 

4. Heb je ooit last van buikpijn tijdens je menstruatie? 

 
Van de 24 meisjes hebben er 21 wel eens last van buikpijn tijdens de menstruatie en 

maar 3 nooit. 
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5. Bij een schaal van 1 (pijnloos) tot 10 (ondragelijk), welk cijfer wil je dan aan je 

buikpijn toekennen? 

Bij deze vraag is er 2 keer een 2, 4 keer een 3, 1 keer een 4, 2 keer een 5, 3 keer 

een 6, 8 keer een 7 en 1 keer een 8 ingevuld. Hier kwam een gemiddeld cijfer van 

een 5,3 uit. 

 

6. Vind je dit normaal? 

 
Van de 21 mensen die ingevuld hebben dat ze wel eens last hadden van buikpijn 

tijdens hun menstruatie, vinden 17 dit normaal en 4 niet.  
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Hoofdstuk 6 Visie van de specialist 

 

Ruim 50% van de vrouwen met endometriose bezoekt vijf of meer artsen voordat ze 

de juiste diagnose krijgen. Vrouwen met endometriose hebben dus veel te maken 

met artsen. Voor ons onderzoek zijn we erg benieuwd naar wat artsen denken over 

de invloed van endometriose op het dagelijks leven van een vrouw.  We hebben 

hiervoor de mening gevraagd van twee artsen die een expertise hebben op het 

gebied van endometriose. 

 

” Endometriose wordt  geassocieerd met buikpijnklachten en verminderde 
vruchtbaarheid. De ziekte presenteert zich vaak atypisch zodat het jaren kan duren 
voordat een diagnose is vastgesteld. Indien de klachten ernstig zijn heeft 
endometriose een belangrijke lichamelijke , psychologische, en of maatschappelijke  
invloed op het leven van de vrouw. Lichamelijk door steeds terugkomende 
buikpijnklachten,, pijn bij seks, klachten bij ontlasting, klachten bij plassen, moeheid,  
opgeblazen gevoel, of verminderde vruchtbaarheid.  Psychologisch door 
stemmingswisselingen of  door de onzekerheid bij het uitblijven van een 
zwangerschap en de stress bij medische behandelingen  bij kinderwens, ook kunnen 
er relatie problemen optreden door klachten bij de seks. Tenslotte  maatschappelijke 
consequenties van werkverzuim bij hevige klachten en het ondergaan van  operaties. 
Het tijdig vaststellen van de ziekte en de goede medische en psychologische 
begeleiding door de arts is dus essentieel bij endometriose. “ 
        Eric Mendels, gynaecoloog 

 

“ De impact is denk ik van vrouw tot vrouw verschillend. Sommige vrouwen hebben 
er helemaal geen last van, die weten soms niet eens dat ze het hebben. Andere 
vrouwen hebben iedere maand buikpijn als ze ongesteld zijn, of andere klachten 
zoals moeheid, pijn bij vrijen, pijn bij plassen en/of poepen. Als ze pijnstillers nemen 
gaat het vaak veel beter. Maar er zijn ook vrouwen bij wie pijnstillers of andere 
medicijnen helemaal niets helpen, en die vanwege de klachten van de endometriose 
altijd pijn hebben, en daardoor veel dingen niet kunnen. Voor die vrouwen is 
endometriose een dagelijkse ellende waardoor ze niet kunnen werken, niet kunnen 
sporten, geen leuke dingen kunnen doen met vrienden of gezin, kortom een hele 
verslechtering van hun kwaliteit van leven. Dus voor die vrouwen heeft endometriose 
een hele negatieve invloed op hun leven. Soms zijn er vrouwen die niet zo veel pijn 
hebben, maar die niet gemakkelijk zwanger kunnen worden en die, als ze naar de 
dokter gaan met die klacht, er achter komen dat ze minder vruchtbaar zijn door 
endometriose. Ook voor die vrouwen heeft endometriose een hele negatieve invloed 
op hun leven. “       

Annemiek Nap, gynaecoloog 
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Conclusie 

 

Voor ons profielwerkstuk hebben wij onderzocht welke invloed endometriose heeft op 

het leven van een vrouw. Na ons onderzoek kunnen we zeggen dat de invloed van 

endometriose op het leven van een vrouw voor elke patiënt verschilt. Endometriose 

kan een belangrijke lichamelijke, psychologische, en/of maatschappelijke invloed op 

het leven van de vrouw hebben. De impact van de invloed hangt erg af van de mate 

waarin endometriose voorkomt en de locatie. Over het algemeen kan het werk door 

de pijnklachten niet of niet goed worden uitgevoerd en sociaal is het erg lastig 

aangezien veel endometriosepatiënten onbegrip voelen vanuit hun familie en 

vrienden. Psychische klachten worden vooral veroorzaakt doordat de patiënten geen 

vertrouwen meer hebben in de hun eigen lichaam en soms beïnvloedt de 

endometriose hun wensen. Relaties komen vaak onder druk te staan doordat een 

eventuele kinderwens onmogelijk is en verminderde zin in seks. Ook hangt de 

invloed erg af in welke levensfase de patiënt zich bevindt. Voor een jonge vrouw kan 

de invloed groot zijn omdat zij bijvoorbeeld geen kinderen meer kan krijgen maar 

voor een vrouw met kinderen komt deze invloed op een ander gebied voor. Ook blijkt 

uit ons onderzoek dat veel vrouwen of jonge meiden lang met hun klachten rond 

blijven lopen. Dit komt omdat ze vaak worden afgewimpeld door artsen met de 

boodschap dat dit normaal is en dit er nou eenmaal bij hoort. Er zou dus een goede 

voorlichting moeten komen voor zowel de artsen maar ook voor jonge vrouwen dat 

niet iedere menstruatiepijn normaal is. Want hoe eerder het gediagnosticeerd wordt, 

hoe beter een vrouw er mee om kan leren gaan en hoe eerder de endometriose 

behandeld kan worden. Om deze reden hebben we besloten om samen met de 

endometriosestichting een poster te maken die in middelbare scholen kan komen te 

hangen. 

Discussie 

Ons onderzoek is erg goed en vlot verlopen. We hebben erg veel hulp gehad van de 

endometriosestichting en daardoor konden wij een goede enquête opstellen en 

hebben we veel respons gekregen. Voor een eventueel vervolgonderzoek zouden 

we graag willen onderzoeken  of endometriose erfelijk is en wat de precieze oorzaak 

is van het ontstaan van endometriose. 

Tot slot 

Op 8 maart 2014 zijn wij naar de landelijke endometriosedag in Utrecht geweest. Hier 

hebben wij uitgebreid ons onderzoek uitgelegd. Na de presentatie zijn wij door vele 

gynaecologen en professoren benaderd. Zij wilden graag ons onderzoek hebben om 

deze te gebruiken voor hun (vervolg)onderzoek. 
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Samenvatting 

 

Hoofdstuk 1 Endometriose 

De menstruatie cyclus bestaat uit een opbouwfase, een eisprong, een uitrijpingsfase 

en uiteindelijk de menstruatie. Als een vrouw zwanger is vindt er geen menstruatie 

plaats. De oorzaak van endometriose is nog niet bekend, er zijn echter wel 3 

theorieën namelijk de retrograde menstruatietheorie, de inductietheorie en de In-situ 

ontwikkelingstheorie. Wetenschappers denken ook dat een mutatie in het KRAS-gen 

een oorzaak kan zijn van endometriose. Er zijn verschillende soorten endometriose: 

Peritoneale endometriose, ovariële endometriose, endometriose in het septum 

rectovaginale en andere vormen (op de spieren). Er zijn verschillende factoren die 

een rolspelen bij het eventueel krijgen van endometriose: erfelijke factoren, de 

menstruatie, hormonen, het baarmoederslijmvlies, het buikvocht, het afweersysteem 

en bloedvaten. De verschijnselen van endometriose zijn erg verschillend. Er zijn dan 

ook geen typische endometrioseklachten. De klachten beginnen meestal bij vrouwen 

die al een aantal jaren menstrueren. De klachten die dan veel voorkomen zijn; pijn, 

problemen bij seks, klachten bij ontlasting, klachten bij plassen, verminderde 

vruchtbaarheid, moeheid, opgeblazen gevoel, stemmingswisselingen en hoofdpijn. 

 

Hoofdstuk 2 De diagnose 

Endometriose vaststellen is erg lastig, omdat er geen specifieke klachten zijn. Als 

eerste vindt er een anamnese plaats, hierbij probeert de arts een goed beeld te 

schetsen van de klachten. Vervolgens zal er lichamelijk onderzoek plaats vinden. Dit 

onderzoek bestaat vaak uit een onderzoek met een eendenbek of met een vaginale 

echo. Als de arts vermoed dat er sprake is van endometriose zal er aanvullend 

onderzoek plaats vinden. Dit aanvullend onderzoek bestaat meestal uit een 

kijkoperatie die door middel van een laparoscoop wordt uitgevoerd. Ook kan er 

aanvullend bloed onderzoek gedaan worden. Daarnaast kan er gekozen worden om 

een aanvullende MRI of CT-scan te maken. Als laatste kan er nog laboratorium 

onderzoek gedaan worden. Soms wordt er niet gekozen voor een  kijkoperatie maar 

een proefbehandeling, deze bestaat uit de pil.  

 

Hoofdstuk 3 De behandeling 

Er zijn verschillende behandelingen om de aandoening dragelijk te maken. Bij een 

afwachtende behandeling vindt er geen behandeling plaats maar wordt er pas actie 

ondernomen als de situatie verslechtert. Je kunt ook kiezen voor een 

symptomatische behandeling, dan wordt de endometriose niet behandeld maar 
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worden de symptomen, en dan voornamelijk de pijnklachten, behandeld. Er is ook 

nog een hormonale behandeling mogelijk. De meest gebruikte medicijnen zijn de 

OAC (orale anticonceptiva), progestativa en GnRH-analogen. Ook kan er gekozen 

worden voor een Mirenaspiraal. Indien de behandelingen niet aanslaan kan er 

gekozen worden voor een operatie. Er zijn 3 verschillende soorten operaties:  een 

operatieve laproscopie, een conservatieve laparoscopie en een hysterectomie.  Er 

kan ook gekozen worden voor een alternatieve therapie bijvoorbeeld: acupunctuur, 

reiki, hypnotherapie en een endometriose dieet.  Pijnbestrijding kan bestaan uit een 

van de volgende 3 opties:  medicijnen, TENS en pijnprogramma’s. 

 

Hoofdstuk 4 Zwanger raken 

De kans op succesvolle zwangerschap per maand  is bij vrouwen zonder 

endometriose 20-25% bij vrouwen met endometriose is deze kans 2-10%. Het is 

echter nog niet bekend wat de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid is, maar 

specialisten gaan er vanuit dat het te maken heeft met de verklevingen. Door deze 

verklevingen worden de eileiders smaller waardoor er minder zaadcellen bij de eicel 

kunnen komen. Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden voor vrouwen met 

endometriose die een kinderwens hebben. Er kan gekozen worden voor IVF, hierbij 

vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Ook kan er gekozen voor IUI, hierbij 

wordt het zaad meteen in de baarmoeder gebracht. Deze behandelingen zijn echter 

niet bij iedere vrouw met endometriose mogelijk, soms is de endometriose te erg. Als 

IVF of IUI geen succes geeft kan er gekozen worden voor adoptie. De nadelen van 

adoptie zijn echter dat het erg duur is en het een lang en ingewikkeld proces is. Ook 

kan er gekozen worden voor draagmoederschap, hiervan zijn 2 mogelijkheden. De 

twee mogelijkheden zijn: hoogtechnologisch draagmoederschap en 

laagtechnologisch draagmoederschap.  

 

Hoofdstuk 5 Het onderzoek 

Bij de patiënten enquête is de gemiddelde leeftijd van de patiënten 31-35 jaar. De 

gemiddelde leeftijd waarop de klachten begonnen bij de ondervraagden is 20 jaar. Bij 

deze patiënten heeft het gemiddeld 7,1 jaar geduurd voordat de juiste diagnose 

gesteld werd. Ongeveer 1/3 heeft meer dan twee gynaecologen bezocht voordat de 

juiste diagnose gesteld werd. Bij een grote meerderheid is de diagnose met een 

kijkoperatie vastgesteld. De klachten die het meeste voorkomen zijn: lage buikpijn, 

krampen, lage rugpijn, pijnlijke ontlasting en geen energie. Van onze ondervraagden 

wil 4/5 graag kinderen. Endometriose heeft de meeste invloed op het gebied van 

werk, relatie en sociaal. Een groot aantal patiënten ervaart problemen met het 

werk/studie/school. Bij de ondervraagden is de operatie vaak laparoscopisch. Maar 

bij een heleboel patiënten zijn de klachten daarna maar gedeeltelijk of niet/nauwelijks 

verminderd. Een heleboel patiënten gebruiken medicijnen, de pijnstillers worden het 
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meest gebruikt. Bij de ondervraagden die medicijnen gebruiken werkt het overgrote 

deel maar gedeeltelijk en 2/3 ervaart ook nog eens bijwerkingen. Ongeveer 1/3 van 

de patiënten heeft wel eens een alternatieve therapie gevolgd maar bij de meer dan 

de helft hielp dit niet tegen de klachten. De invloed van endometriose ligt 

voornamelijk op het gebied van de kinderwens, het sociale leven en het werk. 

Bij de leerlingen enquête hebben, van de 24 ondervraagden, 15 meisjes nog nooit 

van endometriose gehoord en 9 meisjes wel. Van de 9 mensen die ooit van 

endometriose gehoord hadden konden 8 mensen een goede beschrijving geven een 

1 niet. Al de 9 mensen die ooit van endometriose gehoord hadden, hadden dit van 

ons gehoord. Van de 24 meisjes hebben er 21 wel eens last van buikpijn tijdens de 

menstruatie en maar 3 nooit. Bij de vraag waarbij er een cijfer gegeven moest 

worden aan de buikpijn is er 2 keer een 2, 4 keer een 3, 1 keer een 4, 2 keer een 5, 3 

keer een 6, 8 keer een 7 en 1 keer een 8 ingevuld. Hier kwam een gemiddeld cijfer 

van een 5,3 uit. Van de 21 mensen die ingevuld hebben dat ze wel eens last hadden 

van buikpijn tijdens hun menstruatie, vinden 17 dit normaal en 4 niet.  
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Bronnen 

 

Hoofdstuk Bron 

1  www.endometriose.nl 

www.spreekuurthuis.nl/themas/endometriose/introductie 

www.endometriose.nl/index.php?page=205 

www.mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/27586-hormonen-oestr

 geen-progesteron-testosteron.html 

www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/7346/genetische-oorzaak-

endometriose-gevonden 

www.medicinfo.nl/%7B3eef5099-1438-4659-9a3d-de716d16d886%7D 

www.encyclo.nl/begrip/peritoneaal 

www.gynsurgery.be/top-navigation/endometriose/chirurgische-

behandeling/ 

www.spreekuurthuis.nl/themas/endometriose/informatie/wat_is_endom

etriose/diepe_endometriose_of_endometriose_in_het_septum_rectovag

inale 

www.bioplek.org/animaties/afweer/afweersamenvatting.html  

www.vumc.nl/afdelingen/medischeoncologie/3882415/3882439/ 

www.endometriose.nu/diagnose/ 

Genmutatie kan een nieuw licht werpen op verschillende vormen van 

Endometriose; gepubliceerd op 7 februari 2012 door Lone Hummelshoj. 

 

2  www.endometriose.nl 

www.ziekenhuis.nl/onderzoek-diagnose/c/ct-scan/item693 

www.gezondheidsnet.nl/medisch/artikelen/374/ct-scan-ziet-meer-in-je-

lichaam  

www.nu.nl/gezondheid/2735254/genetische-oorzaak-achter-

endometriose-gevonden.html 
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3  www.endometriose.nl 

www.drugsinfo.nl/index.cfm?act=matrix.txt&middel=med&med=12 

www.freya.nl/web_medicatie/overgnrh.php 

www.mirena.nl/mirena-days-of-freedom 

www.vrouwengynecologie.nl/baarmoederverwijdering-soorten 

www.endometriosedieet.nl/ 

 

4  www.endometriose.nl 

www.spreekuurthuis.nl/themas/endometriose/informatie/gevolgen_voor

_de_vruchtbaarheid 

www.freya.nl/web_folders/folder4.php?smnr=17 

www.lumc.nl/home/0001/12556/19997/805270015072715 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie 

www.adoptie.nl/m/faq_kosten/mn/2/ 

www.freya.nl/web_folders/folder11.php 

Eric Mendels, gynaecoloog behandelcentrum stg. Geertgen 

 

6  Eric Mendels, gynaecoloog behandelcentrum stg. Geertgen 

  Annemiek Nap, gynaecoloog ziekenhuis Rijnstate Arnhem 

 

  

Iedere maand pijn 
oorzaken en behandeling van endometriose 

Dr. Annemiek Nap 

m.m.v. Dr. Wim Willemsen 

en Prof. Dr. Thomas D’Hooghe 

Jaar van uitgave: 2007 

Uitgever: Inmerc 



55 
 

Logboek 

 

Marloes 

Datum Bestede 

tijd in 

minuten 

Wat heb je gedaan? Wat ging goed/fout  

en waarom 

Wat zou je de volgende keer 

beter doen en hoe ga je je daar 

aan houden?  

Welke afspraken 

zijn gemaakt? 

2013 300  Voorbereiding in vwo 5    

21-8-13 60 Hoofdvraag en deelvragen 

bedacht. 

We waren het snel met 

elkaar eens omdat we 

vorig jaar ons onderwerp 

al afgesproken hadden. 

 Individueel 

nadenken over 

de deelvragen en 

eventueel 

aanvullen. 

21-8-13 15 Opzet voor een deelvraag 

bedacht. 

En eerste contact gelegd 

i.v.m. enquête en 

interviews. 

Het contact leggen ging 

goed. We gaan nu 

minimaal 2 artsen 

benaderen voor het 

vragen voor 

medewerking aan een 

interview. Het nadenken 

over het verder 

uitwerken van deelvraag 

was lastig. Omdat ik niet 

goed wist hoe we het 

beste invulling konden 

geven aan de deelvraag 

zodat we er alles in 

konden verwerken. 

Volgende keer ga ik meer 

informatie zoeken via internet 

om te bedenken hoe we 

invulling kunnen geven aan de 

deelvragen.  Lonneke zal dit 

tegen mij zeggen en ik moet 

mezelf er ook aan herinneren. 

Ik ga met 

Lonneke 

overleggen wat ik 

bedacht heb. 

22-8-13 45 Informatie gedeeld, invulling 

deelvraag besproken en vast 

een opzet gemaakt voor de 

enquête in de klas. 

We hebben goed naar 

elkaar geluisterd en zijn 

het hierdoor met elkaar 

eens geworden. 

 Nadenken over 

verdere invulling 

voor de enquête 

zodat we die de 

volgende keer af 

kunnen maken. 

En deelvragen 

aan begeleider 

laten zien. 

31 -8-13 90 Stappenplan opgesteld en 

opgestuurd en gemaild met 

Endometriose stichting. 

De mail opstellen ging 

goed en het indelen van 

het stappenplan ook. We 

vonden het alleen lastig 

om te bepalen hoeveel 

tijd we nodig hebben. 

Na een aantal weken kunnen 

we de tijd nog bijschaven. 

Dat we alles zo 

veel mogelijk 

samen gaan doen 

en pas taken 

verdelen als we in 

tijd nood komen. 

3-9-13 100 Aan hoofdstuk 1 gewerkt Het begin was een 

beetje moeilijk omdat ik 

geen inspiratie had. 

Echter nadat ik de bron 

 Ik ga de 

theorieën over 

endometriose 
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had raad gepleegd ging 

het een stuk beter. 

uitwerken. 

4-9-13 30 De endometriose theorieën 

afgemaakt. 

Het ging goed, omdat ik 

vorige keer al een goed 

begin gemaakt had. Ik 

hoefde het nu dus alleen 

maar aan te vullen en uit 

te breiden.  

 Plaatje 

inscannen, dit 

verduidelijkt 

namelijk onze 

informatie. 

9-9-13 200  De vormen van 

endometriose uitgewerkt en 

het ontstaan van 

endometriose 

Het ging goed, ik had al 

veel informatie vanuit 

ons boek en ik heb op 

internet een goede site 

gevonden met allemaal 

foto’s over operaties 
met endometriose 

We werden soms een beetje 

afgeleid door de drukte om ons 

heen. Volgende keer nemen we 

gewoon oortjes mee zodat we 

daar geen last van hebben. 

Morgen deze 

paragraven 

afmaken en 

proberen zover 

mogelijk 

hoofdstuk 1 af 

zien te krijgen. 

10-9-13 180 Hoofdstuk 1 afgemaakt en 

begonnen met nalezen 

We konden goed ons 

hoofdstuk afmaken, 

omdat we veel tijd 

hadden. We konden 

hierdoor ook goed 

overleggen 

Letten op de spelling, zodat het 

minder tijd kost in het  vervolg. 

Volgende keer 

verder gaan met 

de fouten eruit 

halen 

17-9-13 30 Fouten uit hoofdstuk 1 

gehaald en eerste hoofdstuk 

nagekeken 

Doordat we elkaars 

stukken nakeken, 

konden we snel de 

spellingsfouten eruit 

halen. 

  

19-9-13 50 Begin gemaakt aan 

hoofdstuk 2 

Ik heb een goede site 

gevonden waardoor ik 

snel aan de slag kon. 

 Lonneke maakt 

het gedeelte over 

de diagnose en 

de eerste 4 

punten en ik de 

andere 4 punten. 

21-9-13 120 Verder gegaan met de 

behandelingen 

We hebben samen 

gewerkt hierdoor 

konden we elkaar om 

hulp vragen als we er 

niet uitkwamen. 

Ik vond het best lastig om de 

alternatieve behandelingen uit 

te leggen, hierdoor ga ik 

volgende keer wat meer opzoek 

naar informatie. 

Volgende keer 

alternatieve 

therapieën 

verder uitwerken. 

24-9-13 30 Alternatieve behandelingen 

afgemaakt 

We konden samen 

werken waardoor we 

elkaar konden helpen als 

we er niet helemaal 

uitkwamen. 

 Volgende keer 

verder gaan met 

de 

pijnbestrijding. 

24-9-13 45 Begonnen aan de pijnstilling Ik had goede bronnen 

dus kon snel aan de gang 

 Volgende keer dit 

verder uitwerken. 

26-9-13 45 Pijnstilling afgemaakt Ik was vorige keer al een 

heel eind gekomen, ik 

hoefde het nu dus alleen 

We kwamen erachter dan 

Lonneke haar paragraven wat 

meer tijd kosten dan die van 

Ik loop met mijn 

paragraven voor 

op Lonneke, 
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maar af te maken. 

Daardoor was ik snel 

klaar. 

mij. Daarom ga ik een gedeelte 

van haar doen, namelijk het 

gedeelte over het spiraaltje. 

daarom neem ik 

er eentje over 

zodat we weer 

gelijk lopen. 

1-10-13 90 Begin hoofdstuk 4 We waren het snel eens 

over de verdeling van 

hoofdstuk 4, hierdoor 

konden we snel aan de 

slag. 

 Volgende keer 

het verhaal over 

IVF afmaken. 

3-10-13 50 Verhaal afgemaakt van ivf Ik heb mijn verhaal goed 

afkunnen maken, omdat 

ik een goede bron had. 

We konden echter niet 

genoeg informatie 

vinden over andere 

behandeling daarom 

hebben we een mail 

opgesteld die we gaan 

versturen naar een 

gynaecoloog.  

Als het niet lukt, eventueel al 

iets eerder hulp in schakelen. 

Mail nakijken en 

versturen.  

14-11-13 50 Verder gewerkt aan 

hoofdstuk 4  en 

gynaecologen gemaild voor 

informatie. 

   

16-11-13 180 Enquête opgesteld, 

hoofdstuk 4 afgemaakt en 

de correctie afgemaakt. En 

begonnen met inleiding 

We vonden het lastig om 

de vraagstelling van de 

enquête goed te krijgen. 

Hiervoor hebben we 

contact opgenomen met 

Bianca, toen ging het 

beter. 

 Volgende keer 

beginnen met 

samenvatten 

21-11-13 50 Begonnen met samenvatten   Volgende keer 

verder gaan. 

23-11-13 20 Ordenen binnen gekomen 

enquêtes en antwoorden 

van gynaecologen.  

Ik heb een aparte map 

aangemaakt waardoor 

we het nu makkelijk 

kunnen vinden en het 

overzichtelijk kunnen 

houden. 

  

26-11-13 45 Verder gegaan met 

samenvatten van 

hoofdstukken. 

   

30-11-13 120 Samenvattingen afgemaakt 

en begonnen met quotes te 

halen uit enquêtes  

We hebben 

samengewerkt en 

daardoor hebben we de 

quotes snel gevonden  

  

3-12-13 45 Begonnen aan de bijlages,    
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nieuwe enquêtes geordend. 

5-12-13 60 Bianca gemaild, inleiding 

voor hoofdstuk 6 gemaakt. 

Bezig geweest met opmaak.  

  Volgende keer 

gegevens gaan 

verwerken. 

7-12-13 180 Hoofdstuk 5 afgemaakt. En 

quotes verwerkt 

   

10-12-13 45 Begonnen aan het schrijven 

van de conclusie en discussie 

Ik vind het erg lastig om 

een goede conclusie te 

stellen, ik wil niet te kort 

zijn maar ook  niet te 

lang. 

Volgende keer Lonneke even 

mee laten kijken. 

 

12-12-13 50 Verder gegaan met 

conclusie, de inleiding 

aangepast en begonnen aan 

de poster. 

   

14-12-13 120 Conclusie afgemaakt, 

gemaild i.v.m. poster. 

Opmaak gecontroleerd. 

  Voor dinsdag 

alles bij elkaar 

zetten, puntjes 

op de i en 

verzenden. 

17-12-13 50 Opmaak gecontroleerd, 

poster vermeld in de 

conclusie en voorlopige 

definitieve versie 

opgestuurd. 

   

Februari/

maart 

1200 Voorbereiding en het maken 

van de presentatie voor de 

landelijke dag. 

   

Februari/

maart 

600 Maken en oefenen van de 

presentatie voor de 

profielwerkstukavond. 

   

11-03-14 240 Laatste puntjes op de i in het 

profielwerkstuk en de 

presentatie. 

   

Totaal = 4535 minuten = ongeveer 76 uur 
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Lonneke 

Datum Bestede tijd 

in minuten 

Wat heb je gedaan? Wat ging goed/fout  

en waarom 

Wat zou je de volgende keer 

beter doen en hoe ga je je daar 

aan houden?  

Welke afspraken 

zijn gemaakt? 

2013 300 Voorbereiding 

profielwerkstuk 

   

21-8-13 60 Hoofdvraag en 

deelvragen bedacht. 

We waren het snel met 

elkaar eens omdat we 

vorig jaar ons onderwerp 

al afgesproken hadden. 

 Individueel 

nadenken over de 

deelvragen en 

eventueel 

aanvullen. 

21-8-13 15 Informatie gezocht. Ik heb een betrouwbare 

site gevonden. Dit weet 

ik omdat het de officiële 

endometriose site is. 

Gerichter informatie zoeken. Ik 

ga me hier aan houden door 

meer steekwoorden in te typen. 

 

22-8-13 45 Informatie gedeeld, 

invulling deelvraag 

besproken en vast een 

opzet gemaakt voor de 

enquête in de klas. 

We hebben goed naar 

elkaar geluisterd en zijn 

het hierdoor met elkaar 

eens geworden. 

 Nadenken over 

verdere invulling 

voor de enquête 

zodat we die de 

volgende keer af 

kunnen maken. 

En deelvragen 

aan begeleider 

laten zien. 

31 -8-13 90 Stappenplan opgesteld 

en opgestuurd en 

gemaild met 

Endometriose stichting. 

De mail opstellen ging 

goed en het indelen van 

het stappenplan ook. 

We vonden het alleen 

lastig om te bepalen 

hoeveel tijd we nodig 

hebben. 

Na een aantal weken kunnen 

we de tijd nog bijschaven. 

Dat we alles zo 

veel mogelijk 

samen gaan doen 

en pas taken 

verdelen als we in 

tijd nood komen. 

3-9-13 50 Gewerkt aan het eerste 

hoofdstuk (menstruatie) 

Het ging goed, dit kwam 

omdat we een goede 

bron hebben. 

 Ik ga het deel van 

de menstruatie 

cyclus afmaken. 

4-9-13 30 Menstruatie cyclus 

informatie afgemaakt 

Het ging goed omdat we 

een goede bron hebben. 

  

5-9-13 50 Gewerkt aan de 

paragraaf 

klachten/verschijnselen 

Het ging goed want we 

hebben een goede bron. 

  

9-9-13 200 Gewerkt aan de 

paragraaf 

klachten/verschijnselen 

Het ging goed want we 

hebben een goede bron. 

Ik doe erg lang over deze 

paragraaf dus het mag een 

beetje sneller 

 

10-9-13 180 Hoofdstuk 1 afgerond en 

begonnen met nakijken 

Het ging goed want we 

hadden veel tijd om er 

goed aan te werken. 

 Volgende keer 

verder nakijken. 
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17-9-13 30 Nakijken afgerond en 

eerste hoofdstuk naar 

begeleider gestuurd. 

We keken elkaars stukjes 

na. 

  

19-9-13 50 Begonnen aan hoofdstuk 

2 

Het ging goed want we 

zijn meteen begonnen 

en hebben de kopjes 

vast verdeeld. 

  

21-9-13 120 Verder gegaan met de 

diagnose 

Het ging goed want we 

hebben elkaar kunnen 

helpen met eventuele 

vragen 

 

 Verder werken 

aan de diagnose 

24-9-13 75 Verder gegaan met de 

diagnose 

Het ging goed want ik 

wist duidelijk wat ik 

moest doen 

  

26-9-13 100 Hoofdstuk diagnose 

afgerond en begonnen 

aan behandeling 

Ik kwam erachter dat de 

diagnose langer duurde 

dan verwacht dus 

Marloes heeft een van 

mijn paragrafen 

overgenomen van de 

behandeling dit kwam 

doordat we niet wisten 

dat de diagnose zo veel 

tijd in beslag zou nemen. 

 Deze week het 

hoofdstuk 

behandeling 

afhebben. 

27-9-13 100 Hoofdstuk behandeling 

afgerond en stukken 

samengevoegd. 

Ik had nu een goede 

bron dus het werk ging 

snel. 

  

1-10-13 90 Begonnen aan hoofdstuk 

4 

We hadden al snel 

besloten wie wat zou 

doen. 

  

3-10-13 50 Verder gewerkt aan 

hoofdstuk 4 

We zijn op dit moment 

vastgelopen op de 

oplossing om toch 

zwanger te worden. We 

weten niet precies wat 

allemaal wel en niet kan 

dus gaan we een 

gynaecoloog mailen. 

Wat eerder hulp inschakelen. Mail versturen. 

22-10-13 45 Correctie gekregen en 

verwerkt in het pws 

   

5-11-13 45 Correctie verwerkt in 

pws 

   

14-11-13 50 Weer verder gewerkt 

aan hoofdstuk 4 

Het ging goed omdat we 

de mail van de 

gynaecoloog ontvangen 

 Hoofdstuk 4 af. 
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hebben en dus weer 

verder kunnen. 

17-11-13 180 Hoofdstuk 4 afgemaakt, 

enquête opgesteld, 

inleiding gemaakt en de 

correctie helemaal 

verwerkt. 

   

26-11-13 90 Samengevat. 

 

 

   

30-11-13 50 Samenvatting afgemaakt 

en begonnen met 

quotes uit de enquêtes 

te halen. 

Deze quotes uitzoeken 

ging goed want we 

hadden elk een kant 

gekozen waar we 

begonnen en hebben 

alleen die quotes gepakt 

die we leuk vonden. 

  

3-12-13 45 Bijlages in het 

profielwerkstuk 

verwerkt. 

   

5-12-13 50 Bronnen in het 

profielwerkstuk 

verwerkt en aan de 

opmaak gewerkt. 

   

7-12-13 180 Hoofdstuk 5 gemaakt en 

aan de opmaak gewerkt. 

   

10-12-13 45 Samenvatting van 

hoofdstuk 5 gemaakt en 

weer een beetje aan de 

opmaak gewerkt. 

Ik vond het moeilijk om 

een begin te maken aan 

de samenvatting maar 

eenmaal bezig ging het 

goed. 

  

12-12-13 50 Begonnen aan de poster.    

14-12-13 120 Conclusie afgemaakt, 

gemaild i.v.m. poster. 

Opmaak gecontroleerd. 

  Voor dinsdag 

alles bij elkaar 

zetten, puntjes 

op de i en 

verzenden. 

16-12-13 50 Alles bij elkaar gezet en 

opmaak en spelling 

gecontroleerd. 

  Dinsdag nog even 

met Marloes alles 

goed bekijken. 

17-12-13 50 Opmaak gecontroleerd, 

poster vermeld in de 

conclusie en voorlopige 

definitieve versie 
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opgestuurd. 

Februari/

maart 

1200 Voorbereiding en het 

maken van de 

presentatie voor de 

landelijke dag. 

   

Februari/

maart 

600 Maken en oefenen van 

de presentatie voor de 

profielwerkstukavond. 

   

11-03-14 240 Laatste puntjes op de i in 

het profielwerkstuk en 

de presentatie. 

   

Totaal = 4725 minuten = ongeveer 79 uur  
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Bijlage 

Mailcontact 

Bianca de Bie 

 

Marloes van Dijk 31-8-2013 

Aan: b.debie@endometriose.nl 

Hoi Bianca, 

Zoals je dus van mama had vernomen gaan Lonneke en ik ons profielwerkstuk over 

Endometriose doen :) 

Wij willen graag gaan onderzoeken wat voor invloed en  

gevolgen endometriose heeft op het leven van een vrouw. 

Wij hebben contact gehad met onze begeleider en dit is de opzet van ons 

profielwerkstuk: 

Hoofdvraag: Welke invloed heeft endometriose op het leven van een vrouw? 

 Deelvragen: 

1. Wat is endometriose? 

2. Waardoor ontstaat endometriose? 

3. Is endometriose te behandelen? 

4. Welke invloed heeft endometriose op een kinderwens? 

5. Wat is het voorkomen van endometriose bij vrouwen van verschillende leeftijden? 

6. Op welke manieren kunnen de levensomstandigheden van vrouwen met 

endometriose verbeterd worden? 

Onderzoek: het in kaart brengen van de invloeden van endometriose op het leven 

van patiënten 

We hebben hiervoor al contact gelegd met 2 gynaecologen, wij mogen hen 

interviewen over Endometriose en eventueel vragen stellen als we deze hebben.  

Wij willen heel graag een enquête opstellen, om de ervaringen van patiënten te 

horen, zodat wij dit kunnen verwerken in ons onderzoek. Wat wij dus eigenlijk wilde 

vragen is, of dat wij misschien een enquête op jullie site of facebook pagina mogen 
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plaatsen. Uiteraard is deze enquête anoniem en zullen we vertrouwelijk omgaan met 

de informatie. 

 Alvast heel erg bedankt! 

 Groetjes Marloes en Lonneke 

 

Bianca De Bie (b.debie@endometriose.nl) 2-9-2013  

Aan: Marloes van Dijk 

Hoi Marloes, 

Leuk dat je endometriose als thema hebt gekozen. Nou ja leuk is misschien niet een 

hele goede omschrijving maar toch. Zeker mag je een enquête op de site plaatsen. 

Via facebook kunnen we mensen hier dan op attenderen. Dit kan je dan ook onder je 

eigen vriendinnen  onder de aandacht brengen.  

Wanneer wil je een en ander gaan doen? Ik hoor /lees het wel! Als ik/ we iets voor 

jullie kunnen doen moeten jullie het gewoon vragen.  

 Met vriendelijke groet, 

Bianca De Bie 

 

Marloes van Dijk 17-11-2013 

Aan: b.debie@endometriose.nl 

Hoi Bianca, 

Wij willen onze enquête stellen aan patiënten waarbij de diagnose endometriose  al 

gesteld is. 

In de bijlage staat de opzet van de enquête zoals wij denken dat hij goed is.  We 

moeten ons profielwerkstuk 20 december inleveren. We willen graag de uitslagen de 

14e binnen hebben, aangezien we hieruit nog een conclusie moeten trekken.  

 Alvast bedankt! 

 groeten, 

 Marloes en Lonneke 

 

Bianca De Bie (b.debie@endometriose.nl) 19-11-2013  

Aan: Marloes van Dijk 

Hallo Marloes, 



65 
 

Ik heb een formulier met jullie vragen aangemaakt. Alleen de inleiding moet ik nog 

maken in een andere pagina. Ik ben zo vrij geweest om een paar vragen iets aan te 

passen. Kijk maar eens wat jullie er van vinden.  

http://www.formdesk.com/endometriosestichting/profielwerkstuk_VWO 

Als jullie wijzigingen willen hoor ik het wel. Ook als het goed is, dan kunnen we 

zorgen dat de vragenlijst online komen te staan. 

Met vriendelijke groet, 

Bianca De Bie 

Endometriose Stichting 

Voorzitter 

 

Eric Mendels 

 

Marloes van Dijk 8-10-2013 

Aan: e2.mendels@gmail.com 

Beste Eric Mendels , 

Zoals u van mijn moeder vernomen hebt doe ik mijn profielwerkstuk over 

endometriose. 

Ik heb een vraag betreft zwangerschap en endometriose bij vrouwen met een 

fertiliteitsprobleem. 

Kunt u mij vertellen wat ongeveer het percentage vrouwen is wat problemen heeft 

met het zwanger worden. 

Ik lees op internet informatie over het feit, dat IVF een goede kans biedt op een 

succesvolle zwangerschap bij endometriose. 

Aan welke percentages moet ik dan denken? 

Zijn er naast IVF ook nog andere behandelingen die de kans op een zwangerschap 

kunnen vergroten, en zo ja welke? 

Bedankt voor uw medewerking, 

Marloes van Dijk 

(dochter van Jolanda) 
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E. Mendels (e2.mendels@gmail.com) 13-10-2013  

Aan: 'Marloes van Dijk' 

Beste Marloes, 

Sorry voor de late reactie t.g.v. verblijf in het buitenland. 

Endometriose komt voor in 10-15% bij vrouwen in de vruchtbare levensfase.  De 

gemiddelde MFR (monthly fecundity rate = kans op zwangerschap per maand) is 2-

10% bij vrouwen met endometriose. Bij gezonde paren is de MFR 20-25%. 

 Inderdaad  geeft IVF een verhoogde kans op zwangerschap zeker als er een 

voorbehandeling van enkele maanden met GnRH-analogen (medicijnen om de 

vrouwelijke hormonen te onderdrukken) wordt gegeven. Je moet denken aan een 

percentage van 20-25% kans op een zwangerschap per behandeling. 

 Andere behandelingen die een verhoging van zwangerschapskansen kunnen geven 

zijn: 

-  IUI (intra-uteriene inseminatie) met hormonale stimulatie (gonadotrofine of in 

mindere mate clomifeencitraat) 

-  Chirurgisch d.m.v. laparoscopie: verwijdering endometriosehaarden op het 

peritoneum (buikvlies), verwijderen endometriosecysten (van de eierstok), adhesies 

(verklevingen) of tubectomie bij hydrosalpingen  (verwijderen eileider bij afgesloten 

eileider met vocht inhoud t.g.v. ontsteking). 

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Eric Mendels 

 

Marloes van Dijk 17-11-2013 

Aan: E. Mendels 

Beste Eric Mendels, 

 Wij zijn inmiddels een heel eind met ons profielwerkstuk over endometriose.  

Wij hebben een enquête opgesteld die we gaan houden onder endometriose 

patiënten. 

We willen door middel van de enquête erachter komen wat voor invloed 

endometriose heeft op het  
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leven van een vrouw. Voor ons onderzoek zijn we ook erg benieuwd wat 

gynaecologen denken wat voor invloed endometriose heeft op het leven van een 

vrouw. Wij willen graag uw mening vragen over wat u denk wat voor invloed 

endometriose heeft op het leven van een vrouw. 

 Met vriendelijke groet, 

 Marloes van Dijk 

 

E. Mendels (e2.mendels@gmail.com) 21-11-2013  

Aan: 'Marloes van Dijk' 

Beste Marloes, 

 Endometriose wordt  geassocieerd met buikpijnklachten en verminderde 

vruchtbaarheid. De ziekte presenteert zich vaak atypisch zodat het jaren kan duren 

voordat een diagnose is vastgesteld. Indien de klachten ernstig zijn heeft 

endometriose een belangrijke lichamelijke , psychologische, en of maatschappelijke  

invloed op het leven van de vrouw. Lichamelijk door steeds terugkomende 

buikpijnklachten,, pijn bij seks, klachten bij ontlasting, klachten bij plassen, moeheid,  

opgeblazen gevoel, of verminderde vruchtbaarheid.  Psychologisch door 

stemmingswisselingen of  door de onzekerheid bij het uitblijven van een 

zwangerschap en de stress bij medische behandelingen  bij kinderwens, ook kunnen 

er relatie problemen optreden door klachten bij de seks. Tenslotte  maatschappelijke 

consequenties van werkverzuim bij hevige klachten en het ondergaan van  operaties. 

Het tijdig vaststellen van de ziekte en de goede medische en psychologische 

begeleiding door de arts is dus essentieel bij endometriose. 

 Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd 

Met vriendelijke groeten, 

Eric Mendels 

 

Annemiek Nap 

Marloes van Dijk 17-11-2013 

Aan: ANap@rijnstate.nl 

Beste mevrouw Nap, 

 Zoals u van mijn moeder ( Jolanda van Dijk ) vernomen hebt, doe ik mijn 

profielwerkstuk over endometriose. 
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Ik ben  inmiddels een heel eind met mijn profielwerkstuk over endometriose.  

Ik heb een enquête opgesteld die ik ga houden onder endometriose patiënten. 

Ik wil door middel van de enquête erachter komen wat voor invloed endometriose 

heeft op het leven van een vrouw. Voor mijn onderzoek ben ik ook erg benieuwd wat 

gynaecologen denken 

wat voor invloed endometriose heeft op het leven van een vrouw. Ik wil graag uw 

mening vragen over wat u denk wat voor invloed endometriose heeft op het leven 

van een vrouw. 

 Met vriendelijke groet, 

 Marloes van Dijk 

 

Nap, Annemiek (ANap@rijnstate.nl) 22-11-2013  

Aan: 'Marloes van Dijk' 

Hallo Marloes, 

Hier mijn ideeën. De impact is denk ik van vrouw tot vrouw verschillend. Sommige 

vrouwen hebben er helemaal geen last van, die weten soms niet eens dat ze het 

hebben. Andere vrouwen hebben iedere maand buikpijn als ze ongesteld zijn, of 

andere klachten zoals moeheid, pijn bij vrijen, pijn bij plassen en/of poepen. Als ze 

pijnstillers nemen gaat het vaak veel beter. Maar er zijn ook vrouwen bij wie 

pijnstillers of andere medicijnen helemaal niets helpen, en die vanwege de klachten 

van de endometriose altijd pijn hebben, en daardoor veel dingen niet kunnen. Voor 

die vrouwen is endometriose een dagelijkse ellende waardoor ze niet kunnen 

werken, niet kunnen sporten, geen leuke dingen kunnen doen met vrienden of gezin, 

kortom een hele verslechtering van hun kwaliteit van leven. Dus voor die vrouwen 

heeft endometriose een hele negatieve invloed op hun leven. Soms zijn er vrouwen 

die niet zo veel pijn hebben, maar die niet gemakkelijk zwanger kunnen worden en 

die, als ze naar de dokter gaan met die klacht, er achter komen dat ze minder 

vruchtbaar zijn door endometriose. Ook voor die vrouwen heeft endometriose een 

hele negatieve invloed op hun leven. 

 Ik hoop dat je hier iets aan hebt. 

 Veel succes met je profielwerkstuk en veel groeten aan je moeder, 

Groeten, 

Annemiek Nap 

Dr. Annemiek Nap, gynaecoloog-VPG 
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Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 

088-0058888 

anap@rijnstate.nl 

Wagnerlaan 55 

6800 TA Arnhem 

 

Enquêtes 

Patiënten enquête 
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Leerlingen enquête 

 

Vraag 1 

Heb je ooit van endometriose gehoord? 

o Ja  ga verder met vraag 2 

o Nee  ga verder met vraag 4 

 

Vraag 2 

Zou je een omschrijving kunnen geven? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Vraag 3 

Van wie/hoe heb je hier over gehoord? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Vraag 4 

Heb je ooit last van buikpijn tijdens je menstruatie? 

o Ja  ga verder met vraag 5 

o Nee  je hoeft geen vragen meer te beantwoorden 

 

Vraag 5 

Bij een schaal van 1 (pijnloos) tot 10 (de ergste pijn die je kent), welk cijfer wil je dan 

aan je buikpijn toekennen? Omcirkel dit cijfer svp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Vraag 6 

Vind je dit normaal? 

o Ja  

o Nee 

 

Bedankt voor je medewerking! 
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