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Er bestaat geen schriftelijke test om ENDOMETRIOSE aan te tonen
of uit te sluiten. Door middel van vaginale of rectale echoscopie

kunnen AANWIJZIGINGEN hiervoor worden gevonden, maar alleen
via een laparoscopische excisiechirurgie, gevolgd door een biopsie

van het monster, kan endometriose met ZEKERHEID worden
aangetoond.

 
Dat wil ook NIET zeggen dat een NEGATIEVE echografie erop wijst

dat er GEEN endometriose zou zijn, voor alle duidelijkheid! Soms kan
die 'verstopt' zitten achter andere organen. 

 
Daarbij kan jouw verhaal over de KLACHTEN tijdens je menstruatie

(en bij uitbreiding je volledige CYCLUS) een goede AANWIJZING zijn
of er een verhoogde kans op endometriose is. Dat is de voornaamste
reden waarom wij deze CHECKLIST ontwikkelden. Op deze manier

hopen wij dat er sneller herkenning van bepaalde KLACHTEN zal zijn
en dus ook sneller een CORRECTE DIAGNOSE!   

 
De volgende stellingen en vragen zijn daarbij van belang en kunnen
met een ja/nee/nvt beantwoord worden. Heb jij op meerdere vragen
JA geantwoord, neem deze CHECKLIST dan zeker mee naar een
(eerste) consultatie met jouw arts of gynaecoloog en BESPREEK

deze samen. Laat je zeker niet intimideren door de witte doktersjas
voor jou, jij bent de ENIGE die voelt wat er zich in JOUW LIJF

afspeelt en je hebt alle recht om hierover GEHOORD te worden. 
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Vanaf de eerste menstruaties heb ik hevige menstruatiepijn en heb ik
pijnstillers nodig om te kunnen functioneren
o   JA         o   WELKE

o   HOEVEEL KEER/DAG             o    HOEVEEL DAGEN/WEEK
o   NEE
Door mijn menstruatieproblemen ben ik al vroeg aan de pil begonnen   
o   JA
o   NEE
Ik heb hevige buikpijn tijdens/voor/na mijn menstruatie en die is sinds
ik de pil neem (meer info over hormoongebruik zie pag 5)
o   AFGENOMEN
o   TOEGENOMEN
o   HETZELFDE GEBLEVEN
Ik heb tijdens mijn menstruatie en/of ovulatie last van schouder- nek-
borst- en oorpijn of klaplong zonder dat daar een duidelijke oorzaak
voor werd gevonden (meer info over middenrif/thorax endo zie pag 5)
o   JA
o   NEE
Ik heb doorbraakbloedingen tijdens mijn pilgebruik       
o   JA
o   NEE
Heb je hevige menstruatievloeiing (veel donker bloed, met dikke
klonters)?
o JA
o NEE
Blijf je iedere maand een paar dagen thuis (van het werk/van sociale
gelegenheden) vanwege menstruatieklachten? 
o   JA
o   NEE
Worden de menstruatieklachten steeds erger?
o   JA
o   NEE
Komen deze klachten ook voor in het midden van de cyclus?
o   JA
o   NEE
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Ben je misselijk, moet je braken of heb je darmklachten tijdens de
menstruatie (diarree/constipatie)?
o   JA
o   NEE
Heb je tijdens of voor/na je menstruatie pijn in je onderbuik?
o   JA
o   NEE
Veroorzaken bepaalde bewegingen of houdingen pijn in de onderbuik
tijdens of voor/na je menstruatie?
o   JA
o   NEE
Heb je lage rugpijn, uitstraling naar je benen of heupen tijdens of
voor/na je menstruatie?
o   JA
o   NEE
Heb je regelmatig een erg opgeblazen pijnlijke buik, alsof je x aantal
maanden zwanger lijkt?
o   JA
o   NEE
Heb je pijn bij het plassen en/of de stoelgang? (tijdens of voor/na je
menstruatie)
o   JA
o   NEE

Heb je last van extreme vermoeidheid, heb je dikwijls weinig energie?
o   JA
o   NEE
Heb je regelmatig last van stemmingswisselingen en prikkelbaarheid?
o   JA
o   NEE
Komt endometriose in je familie voor?       
o   JA
o   NEE

3 Behind Endo (Stories) vzw • Ondernemingsnummer: 0775.536.081



WWW.behindendo.BE

Ben je ongewenst kinderloos?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
Heb je de laatste 12 maanden geprobeerd zwanger te worden?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
Heb je meer dan één miskraam gehad?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
Is geslachtsgemeenschap pijnlijk?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
Vermijd je geslachtsgemeenschap, omdat het tijdens of na het vrijen
pijn doet?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
Heb je diep in je vagina pijn bij de geslachtsgemeenschap?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
Is geslachtsgemeenschap op sommige dagen van de maand of in
bepaalde houdingen pijnlijk?
o   JA
o   NEE
o   NIET VAN TOEPASSING
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Hormoongebruik (bv pil, gnhr, spiraal, ...) kan bij sommige
patiënten de KLACHTEN VERMINDEREN, bij sommigen NIETS
aan de klachten VERANDEREN, en voor een deel patiënten de
klachten doen TOENEMEN. Endometriose kan stabiel blijven of

verder evolueren onafhankelijk van hormonale therapie, en
onafhankelijk van of je meer, minder of dezelfde pijn hebt bij

pilgebruik. In alle gevallen is goede opvolging nodig! 
Voor alle duidelijkheid: hormoongebruik is GEEN

BEHANDELING, enkel SYMPTOOMBESTRIJDING. 
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1 hormoongebruik

2 middenrif/thorax endo
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Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze checklist mag worden
gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm dan ook. Het mag niet worden

opgeslagen in schriftelijke, digitale zoek- of andere systemen, of worden uitgezonden
in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van

de vereniging. 
JE MAG DEZE CHECKLIST WEL DOORSTUREN NAAR MENSEN WAARVAN JIJ

DENKT DAT ZE ER MEE GEHOLPEN ZIJN…!

Middenrif/thorax endometriose komt vaker voor dan in eerste
instantie gedacht. Een groot gedeelte van het diafragma zit

achter de lever verstopt en het is dus heel belangrijk dat er ook
achter dit orgaan gekeken wordt tijdens een onderzoek.
Er kunnen zich ook laesies in de borstholte bevinden.

Symptomen hiervan zijn pijn op de borst,
ademhalingsmoeilijkheden of andere duidelijke

ademhalingsproblemen. 
Als een pneumothorax recidiveert en/of er is een verband tussen

de symptomen van de patiënt en de menstruatiecyclus kan dit
mogelijks op endometriose wijzen.
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