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ENDOMETRIOSE

Wat is endometriose?
Endometriose is een chronische ziekte die
zich openbaart bij vrouwen in de vruchtbare
fase van hun leven. Het is een afwijking
waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies
lijkt zich in de buikholte op het buikvlies,
eierstokken, eileiders, blaas en/of darmen
bevindt. Ook kan endometriose zich in de
borstkas bevinden. Het groeit daar en zorgt
voor een chronische ontsteking met een
scala van klachten. Vaak gaat endometriose
gepaard met een hoge activiteit van het
immuunsysteem. Dit kost veel energie
waardoor er ook sprake kan zijn van
vermoeidheid. Het is dus van belang om het
immuunsysteem rustig te krijgen en te
houden. Een gezond bioritme is dan erg
belangrijk dus vaste tijden opstaan en naar
bed. Maar er zijn nog veel meer punten
waaraan gewerkt moet worden om de
chronische ontstekingen in remissie (rust) te
krijgen. Alleen dan ga je hele mooie
resultaten bereiken en ga je je weer fit en
vitaal voelen! 

Klachten
Veel gehoorde klachten bij endometriose
zijn buikpijn (vooral rond de menstruatie),
pijn bij het vrijen en verminderde
vruchtbaarheid. Ook kan er pijn bij het
plassen en bij de ontlasting optreden. Deze
klachten nemen vaak toe rond de
menstruatie. Ook hebben veel vrouwen met
endometriose klachten zoals vermoeidheid,
rugpijn en stemmingswisselingen.
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Oestrogeendominantie
Wist je trouwens dat vrouwen met
endometriose in de meeste gevallen
oestrogeendominant zijn? Zij maken relatief
te weinig progesteron aan. 
Estradiol is het belangrijkste oestrogeen bij
vrouwen en zorgt voor celvermeerdering.
Door estradiol dat in de eiblaasjes (follikels)
in de eierstok wordt gemaakt, groeit
maandelijks het baarmoederslijmvlies aan.
Progesteron wordt na de eisprong gemaakt
en zorgt voor rijping van cellen. Bij een
tekort aan progesteron, dat vaak optreedt
bij het ouder worden van de eierstok vanaf
ongeveer 35 jaar, kan baarmoederslijmvlies
meer aangroeien. Dikker
baarmoederslijmvlies kan leiden tot
zwaardere en langdurigere menstruaties en
ook tot meer klachten bij endometriose.

Een andere oorzaak van oestrogeen-
dominantie is als oestrogenen niet goed
worden afgebroken, dit gebeurt in de lever.
Hormonen worden namelijk met behulp van
enzymen afgebroken in de lever. Daarbij
worden hormonen in eerste instantie
wateroplosbaar gemaakt en daarna
onwerkzaam gemaakt. Dit gebeurt in 2 fases.
We zien vaak dat fase 1 wel goed verloopt
maar fase 2 minder goed waardoor het
oestrogeen wel wordt afgebroken (fase 1)
maar niet (goed) kan worden afgevoerd (fase
2). Hierbij zijn verschillende factoren van
belang. Enzymen worden gemaakt uit
bladgroen dat binnenkomt via de voeding.
Dezelfde enzymen worden ook gebruikt bij
afbreken van stresshormoon. Bij chronische
stress worden oestrogenen dus minder
goed afgebroken. 
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Voedselintoleranties
Sommige voedingsmiddelen kunnen
bevorderen dat het immuunsysteem actief
wordt tegen lichaamseigen weefsel. Er zijn
aanwijzingen dat dit het geval is bij gluten en
tarwe. Maar ook lactose en koemelk zou
deze problemen kunnen veroorzaken. Ook is
suiker een belangrijk trigger. 

Gluten en melkprodukten irriteren je
darmwand, wat ontstekingen kan
bevorderen omdat de darm te doorlaatbaar
wordt. Dit heeft als gevolg dat het
immuunsysteem na eten van deze
voedingsstoffen overmatig actief wordt. 

Darmflora
Als je darmflora niet in balans is dan krijgen
ongunstige bacteriën de overhand. Er
worden dan weer stoffen geproduceerd,
enzymen die de oestrogenen die door je
lever onschadelijk zijn gemaakt weer
activeren.

Dus in plaats van dat de oestrogenen via je
stoelgang netjes worden afgevoerd worden
ze opnieuw via de darmwand opgenomen
en komen ze opnieuw in je lichaam terecht.

 Met als gevolg dat je lever ze weer zal
moeten afbreken en afvoeren. Het is dus
zeer belangrijk dat je darmflora op peil is.
Ook trouwens voor een gezond
immuunsysteem!

Voedingsadvies specifiek voor de
endometriose klachten: 
Mediterrane voeding. Dit houdt in: circa 500
gram groente, max 2 stuks fruit, noten,
zaden, eieren, vis, schaal- en schelpdieren,
gevogelte en vlees. 
Zorg er vooral ook voor dat je dagelijks
voldoende eiwitten binnen krijgt. Laat je dus
goed informeren hoeveel eiwitten voor jou
goed zijn. Een orthomoleculair therapeut
kan je helpen bij het uitrekenen van de juiste
hoeveelheid maar ook wat gezonde
plantaardige eiwitten zijn en hoeveel er in
wat zit zodat het makkelijk bij te houden is
voor jezelf.
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Lijnzaad
Lijnzaad is heel gezond vanwege de
lignanen. Dit helpt mee een teveel aan
oestrogenen af te voeren. Koop hele lijnzaad
en maal het zelf fijn dmv een elektrisch
koffiemolentje. Koop het dus geen gebroken
lijnzaad omdat dit snel oxideert en ranzig
wordt. 

Voeding die de lever ondersteunen bij
het afbreken van oestrogenen: 

Koolsoorten zoals broccoli, bloemkool,
broccolikiemen, spruiten. Vooral in de
kiemen van broccoli zit heel veel
diindolylmethaan, een stof die de lever helpt
bij het afbreken van de oestrogenen. 

Groene thee ondersteunt ook bij
endometriose, drink niet meer dan 4 koppen
per dag. Dit geldt ook voor verse gember
thee. Dit werkt ontstekingsremmend! 

Methylering
Enzymen spelen een belangrijke rol in de
afbraak van oestrogeen door de lever. Dus als
je hier een tekort hebt dan heb je dus meer
oestrogeendominantie. Stel dat dit wel goed
verloopt, het verknippen van de oestrogenen
in de lever, dan moet het ook nog worden
uitgeschakeld. Dat proces heet methylering.
Als de methylatie niet goed verloopt blijven er
teveel oestrogenen te lang actief in het
lichaam. Bij heel veel vrouwen met
endometriose verloopt de methylatie niet
goed. Daarom is het extra belangrijk om dit zo
snel mogelijk op te pakken door oa B12, B11
en B6 in hoge dosis aan te gaan vullen. Ga dit
vooral niet op eigen houtje doen. Laat je goed
informeren door een orthomoleculair
therapeut welk supplementen voor jou
geschikt zijn. Zeker als je medicatie slikt mag
je nooit zomaar wat supplementen gaan
slikken. Sommige supplementen gaan
namelijk niet samen medicatie. Laat je dus
goed informeren wat voor jou het beste is en
in welke dosering en hoe lang.
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Kurkuma
Geelwortel of kurkuma is een krachtig
middel uit de ayurvedische geneeskunde.
Het is aangetoond dat kurkuma de
hoeveelheid oestrogenen laat afnemen.
Kurkuma bevat de werkzame stof
curcumine. Curcumine wordt het best
opgenomen in combinatie met peper
(capsaïcine). Als je een supplement wilt
gebruiken met kurkuma, let dan op de
combinatie met peper. Vitakruid heeft een
heel goed kurkuma supplement. 

Chlorella
Chlorella bevat super veel chlorofyl wat
nodig is voor het aanmaken van enzymen
die oestrogenen helpen verknippen en dus
je lever een handje helpen. Chlorella doet
overigens nog veel meer goeds voor je
lichaam! 

Alcohol
Alcohol zorgt voor toename van cortisol en
daardoor voor verminderd afbreken van
oestrogenen in de lever. Na 1 glas wijn is de
hoeveelheid oestrogenen in het bloed de
volgende 24 uur met 30% toegenomen. 

Dit betekent niet dat je met endometriose
helemaal nooit alcoholische dranken mag
drinken, maar besef wel dat geregeld gebruik
van alcohol kan leiden tot toename van
klachten. Als je ongesteld bent of moet worden
dan kun je wel beter het glas wijn lasten staan.
Alcohol zorgt er namelijk voor dat je meer
bloedverlies krijgt omdat het sterk verwarmend
werkt en het verstoort je hormoonhuishouding. 

Koffie
Koffie kan leiden tot toename van cortisol, ook
hier geldt dat dit het afbreken van oestrogenen
in de weg kan zitten. Drink nooit meer dan 2
koppen koffie per dag en las af en toe
cafeïnevrije weken in. 

Suiker
Buiten het feit dat suiker een schimmel voedt,
waardoor er een overgroei aan schimmels kan
ontstaan, pleegt suiker ook roofbouw op je
energie niveau. Daarnaast onttrekt suiker
vitaminen en mineralen uit je lichaam. Suiker
kan trouwens ook nog de pijn versterken. 
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Bloedglucose
Als er iets is wat ontstekingen in het lichaam
aanwakkert en je immuunsysteem verzwakt
dan is dit een verhoogde bloedglucosespiegel.
Het is dus belangrijk om je bloedglucose zo
stabiel mogelijk te houden. Vaak zien we bij
vrouwen die met endometriose kampen dat
ze een schommelende bloedsuikerspiegel
hebben danwel insulineresistent zijn. Weet
dus dat dit ook een belangrijk punt is waar
naar gekeken moet worden. Als je hier last van
hebt dan is het belangrijk om fruit niet te zoet
te eten en vermeng het fruit met wat gezonde
vetten (bijvoorbeeld wat ongebrande noten)
zodat je bloedglucose niet te snel stijgt. En eet
dus ook geen fruit smoothie van meer dan 3
stuks fruit want ook fruit bestaat uit
fruitsuikers en het lichaam maakt geen
onderscheid in het soort suiker: suiker =
suiker. Onbeperkt fruit dagelijks gaan eten is
daarom niet aan te bevelen. Houdt het bij
maximaal 2 stuks fruit per dag.

Vermijden hormoonverstorende stoffen
Het gaat daarbij om synthetische (door
mensen gemaakte) stoffen die lijken op
oestrogenen.

Landbouwgiffen: pesticiden, herbiciden,
insecticiden. Probeer zoveel mogelijk
voedsel dat met deze stoffen in aanraking is
gekomen te vermijden. Eet biologisch,
biologische dynamisch of ecologisch. 
Weekmakers van plastic zoals bisfenol A en
andere stoffen. Vermijd voeding die in
plastic geseald is. Denk ook aan de
binnenkant van Tetra-paks en de binnenkant
van blikjes. De voorkeur gaat dus uit naar
voeding dat in glas zit verpakt. Warm nooit
eten op dat nog in een plastic verpakking zit.
Dus zeker geen afhaal Chinees opwarmen in
de magnetron in de plastic pakjes! 
Conserveringsmiddelen in make-up of
verzorgingsproducten, waaronder
parabenen. 
Zware metalen zoals kwik, lood en arseen. 

 Deze stoffen worden door je lever niet goed
herkend en verhinderen het afbreken van je
lichaamseigen oestrogenen. De belangrijkste
soorten zijn: 
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Bij onderzoek zijn o.a. mindfulness en
yoga effectief gebleken. 
Regelmatig (kracht)sport doen kan het
afbreken van stresshormonen bevorderen. 
Voldoende slapen (7-9 uur per nacht) is
essentieel om stress te beperken. 

Vermindering van stress 
Omdat teveel cortisol leidt tot verminderde
afbraak van oestrogenen in de lever kan
vermindering van stress helpen bij het
verminderen van symptomen van
endometriose. De dingen waar we elke dag
opnieuw stress van hebben zijn niet altijd te
vermijden. Wat wel mogelijk is dat deze
stressvolle zaken leiden tot minder
stressreactie in het lijf en tot minder aanmaak
van het stresshormoon cortisol. 

Naast mentale stress zorgen ook endorfine
belasting en de voedselintoleranties voor
stress in je lichaam. Laat je dus goed
informeren en ga naar een orthomoleculair
therapeut die je hierin kan ondersteunen en
diverse tools heeft erachter te komen waar
jouw belastingen liggen en mogelijke
intoleranties. 

 Het is echt belangrijk om hiermee aan de slag
te gaan om de klachten te minimaliseren. Want
één ding is een feit: het is echt mogelijk! Als ik
zie wat voor een supermooie resultaten mijn
cliënten met endometriose hebben weten te
behalen. Denk aan stoppen met anticonceptie
(de bekende pleister), sterke vermindering van
de pijn, weer normale menstruaties, barsten van
de energie en weer fit en vitaal voelen. Het is
doodzonde als je deze kans niet grijpt om je zelf
weer lekker vit en vitaal te voelen en
vermindering van de klachten want het leven
kan zoveel mooier zijn!
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Spreekt je dit aan en wil jij ook vermindering van je endometriose
klachten? Of ben je het zat om non stop anticonceptie te slikken omdat je
denkt dat dit de enige manier is waarmee je je endometriose redelijk
onder controle kunt houden? Niet nodig! 

Maak vrijblijvend een gratis kennismakingsafspraak met mij en kom er
achter wat ik voor jou kan betekenen. Je bent het waard!

Maak makkelijk en snel online een afspraak:
 

https://projectvitaal.nl/contact/

“HET ALLERBELANGRIJKSTE BIJ
ENDOMETRIOSE IS HET VERSTERKEN VAN JE

IMMUUNSYSTEEM EN JE LEVER GOED
ONDERSTEUNEN!”

 

Endometriose Pagina 10

https://projectvitaal.nl/contact/


Aangeboden door
www.projectvitaal.nl


