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MENSTRUATIE
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Esther van Barneveld



“Menstruatie in ROOD op de agenda’’

ENDOMETRIOSE
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Endometrium
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Endometrium - Endometriose
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Laparoscopie (kijkoperatie)
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Hoe ontstaat endometriose?
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De cijfers

• 1 op de 10

• 400.000 vrouwen in NL

• 80% kent endometriose niet

• 7.5 jaar tot diagnose
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Endometriose gerelateerde klachten

• Pijnlijke menstruatie

• Chronische buikpijn

• Maag-darmklachten

• Pijn tijdens vrijen

• Verminderde vruchtbaarheid
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Impact van endometriose

• 50% houdt klachten na behandeling

• 65% heeft invloed op verloop carrière
1/3 maakt een carrièreswitch
1/5 stopt met werken

• Hoge maatschappelijke kosten!
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ESHRE 

1. Het vergroten van het bewustzijn over endometriose, om een 
eerdere diagnose te bereiken. 

2. De symptomen en psychosociale impact van endometriose en hoe 
dit moet worden aangepakt. 
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AWARENESS
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ESHRE 

1. Het vergroten van het bewustzijn over endometriose, om een 
eerdere diagnose te bereiken. 

2. De symptomen en psychosociale impact van endometriose en hoe dit 
moet worden aangepakt. 
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PSYCHOSOCIAAL

DEEL I 
Angst/depressie bij 
endometriose

DEEL II 

Ontwikkeling app:
Experience Sampling Method 

DEEL III  

Pijn en psychosociale impact 
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DEEL I: 
Angst en depressie
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Meta-analyse: Depressie

A. Endometriose vs gezonde controles

B. Endometriose vs CPP patiënten

vBarneveld et al. Depression, Anxiety and Endometriosis: A systematic review and meta-analysis, 2019

= 
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Meta-analyse: Angstklachten

C. Endometriose vs gezonde controles
D. Endometriose vs CPP patiënten

vBarneveld et al. Depression, Anxiety and Endometriosis: A systematic review and meta-analysis, 2019

= 
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Correlaties: Angst/depressie bij endometriose

• Laag zelfvertrouwen

• Vermoeidheid/slaapproblemen

• Sociaal disfunctioneren

• Maag- darmklachten

• Seksuele disfunctie

→ Kosten
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Patiëntgerichte medische en psychologische 
benadering

STAP 1: Betrouwbare meting van klachten
Huidige methoden zijn retrospectief
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8
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ESM - Experience Sampling Method

• Real-time 

• Herhaaldelijke metingen

• Context van het dagelijks leven
• Psychologische factoren
• Sociale factoren
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• Wanneer
• Hoe vaak
• Bij welke activiteit
• Stemming
• Lichamelijke 

klachten

8
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Doel ESM

• Betrouwbaar meten symptoompatronen

• Individueel behandelplan

• Kennis en zelfinzicht → PATIENT EMPOWERMENT
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DEEL II: 
Ontwikkeling ESM
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ESM - Vragenlijst

Ochtend vragenlijst
• Slaap
• Seksualiteit

Real-time beoordelingen
• Endometriose klachten
• Algemene lichamelijke klachten
• Psychologische symptomen
• Situatie
• Voeding/ medicatie gebruik

1x

10x
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ESM – testen en valideren
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vs.

• Endometriose klachten
• Maag/darm klachten
• Stemming

• Valide
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk in gebruik

ESM – testen en valideren
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52%

Studie dagen 
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DEEL III: 
Pijn en psychosociale impact 

34x 32x
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Pijn en stemming
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Associatie pijn en stemming
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Pijn-stemming interactie (direct)

Individuele range!!

+                                           +
+
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Pijn-stemming interacties (over tijd)
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ESM in de toekomst

ZELF INZICHT
& 

PATIENT EMPOWERMENT?
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Mede mogelijk gemaakt door
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Bedankt Marlies
BEDANKT MARLIES


