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geef endometriose
een gezicht

BEHIND ENDO (STORIES) vzw
onze missie is simpel
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hi, wij zijn esmee & valerie...

BEHIND ENDO (STORIES) is een veilige (online) community voor:
Ervaringsverhalen van endosisters én hun partners (BEWUSTWORDING)
Correcte info over endometriose en concrete handvaten tijdens 
gesprekken met dokters (EDUCATIE)
Tips en webinars door experts om op een holistische manier het dagelijkse 
leven met endometriose draaglijk te maken (LEVENSKWALITEIT)
Acties voor een betere (h)erkenning van de endometriosezorg in België, 
op vlak van politiek, onderwijs en sociale ondersteuning (ACTIE)

BEHIND ENDO (STORIES)

In 2021 richtten wij onze vzw op omdat wij ondervonden dat er nood was aan 
meer BEWUSTWORDING voor ENDOMETRIOSE, een chronische ziekte waar 
1 op 10 vrouwen in de wereld (onbewust) aan lijdt. En dus willen wij samen met 

jullie deze ziekte een GEZICHT geven zodat ze sneller (h)erkend wordt en er 
betere zorg mogelijk is!

 

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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