
Endometriose is een chronische aandoening waarbij weefsel (géén baarmoederslijmvlies) aanwezig is in 
de buikholte, rond eierstokken of darmen, of op andere plaatsen in het lichaam, zoals op het middenrif of 
in de borstholte, waar het niet thuishoort en ook niet weg kan. Pijn en vele mogelijke functionele klachten 

zijn dikwijls dagelijks aanwezig. De symptomen zijn vaak heviger in bepaalde periodes van de cyclus, 
zoals voor en/of tijdens menstruatie en/of ovulatie, omdat het weefsel hormoongevoelig is. Dit weefsel 

bevat endometrieke klieren en stroma. De klieren scheiden stoffen af die de omliggende weefsels irriteren, 
waardoor dit omliggende weefsel soms gaat bloeden. Het immuunsysteem reageert op de afgifte van deze 
stoffen door ontstekingseiwitten vrij te maken die zich naar de plaats van de ziekte haasten en zwelling en 

ontsteking veroorzaken. Door dit proces (wat vaak al jarenlang aan de gang is) kan het weefsel zorgen 
voor ernstige verklevingen van de organen, hevige (zenuw)pijn, ontstekingen, beschadiging/verslechterd 

functioneren of volledige uitval van organen en/of onvruchtbaarheid. 
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Hevige chronische buikpijn/opgezwollen buik
Pijn bij menstruaties, ovulatie, eierstokken
Hevige vloeiingen
Pijn tijdens of na seks
Zenuwpijn in onderrug, benen, liezen, 
schaamlippen, vagina
Extreme vermoeidheid
Onvruchtbaarheid/miskramen
Misselijkheid
Ernstige darm/blaasklachten
Rectaal bloedverlies/bloed in urine
Anuspijn
Hevige pijn in schouder, borst, nek, rib en hoofd 
Cyclische klachten zoals klaplong, bloed hoesten, 
hartkloppingen, kortademigheid

wat zijn mogelijke symptomen? Misvattingen/mythes over endometriose
Endometriose is géén baarmoederslijmvlies
Endometriose kan niet ‘terugkeren’ (tijdens 
menstruatie)
Baarmoederverwijdering is géén oplossing voor 
endometriose
Zwangerschap is géén oplossing voor endometriose
Pil werkt niet om endometriose te onderdrukken of 
genezen
Niets te zien op echo of MRI wil niet zeggen dat er 
géén endometriose is
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De enige correcte manier voor diagnose is een
laparoscopie waarbij biopsie van weefsel 

wordt genomen

De enige correcte manier van opereren 
is excisie (=snijden) door een 

endometriosespecialist
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