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Welkom! ● Zorg dat je geluid aan 

staat. Als het goed is, hoor je nu 

muziek ● Pen en papier bij de hand? 

● Vragen en opmerkingen zijn 

welkom via de chat ● Deze sessie 

wordt opgenomen en presentatie 

wordt achteraf gedeeld ● Bekijk het 

webinar zoveel mogelijk staand ●

Veel plezier! 



Inspiratie in de overgang

“Dit is een inspiratiesessie. We vertellen in grote lijnen wat er in een 

vrouwenlijf gebeurd, wat de effecten daarvan kunnen zijn en hoe je er invloed 
op uit kunt oefenen. Dat is heel veel daarom doen we dat in vogelvlucht.

Aan het einde geven we tips en links waar je meer informatie kunt vinden 
en/of waar je met (nieuwe) vragen terecht kunt.

We vertellen het verhaal van ‘de gemiddelde vrouw’. Gelukkig is NIEMAND de 
gemiddelde vrouw. Bekijk, voel, bepaal wat voor jou van toepassing is en wat 
voor jou zou kunnen helpen en probeer dat uit (3 maanden)..



Overgang in beeld
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Overgang en klachten

• Start meestal 45-55 jaar

• Diverse soorten klachten

• bloedonderzoek kan overgang aantonen

• 1 jaar niet meer ongesteld -> overgang voorbij?, maar de klachten 
kunnen nog een paar jaar aanhouden



Overgang



Overgang

• Wie?

• Wat?



- Veel variatie

- Meest voorkomende klachten : 

#onregelmatige menstruaties

#opvliegers

#nachtzweten 

#slaapproblemen 

#stemmingswisselingen

Overgangsklachten!



- Heftigheid varieert.

- Je kunt zelf invloed uitoefenen! Via je leefstijl.

- Wanneer dit niet werkt of bij heftige klachten of twijfels – ga in gesprek met 

huisarts, overgangsconsulent of vraag om een verwijzing naar een 

gynaecoloog 

-Denk je aan hartklachten? Vraag je huisarts/gynaecoloog!

Overgangsklachten!



Geboorte tot overgang

1. Een meisje wordt geboren met ongeveer 2 miljoen eicellen

2. Gedurende het leven sterven ze af

3. Bij de eerste menstruatie zijn er nog 400.000-500.000 eicellen over

4. Elke maand in de vruchtbare periode sterven er 1000 eicellen af. Er komen 

ongeveer 400 eicellen tot rijping gedurende een vrouwenleven

5. Als de overgang intreedt werken de eierstokken niet meer omdat er te                            

weinig eicellen over zijn.



Voor de overgang-hormonale veranderingen

Concentratie vrouwelijke geslachtshormonen tijdens de menstruatiecyclus[2]. Bron:McNulty e.a. 2020 via https://www.allesoversport.nl

https://www.allesoversport.nl/thema/topsport/feit-of-fabel-menstruatiecyclus-beinvloedt-de-sportprestatie/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Zo+kun+je+sport+en+bewegen+inzetten+in+het+sociaal+domein&utm_campaign=RSS+Kennisupdate+AOS+week+40%2C+2021


Overgang – hormonale veranderingen

Perimenopauze Postmenopauze

De overgang
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De overgangDe overgang

Voorraad 
eicellen daalt –

1e hormoon 
schommelingen

Progesteron:
Slaap
herstel

Oestrogeen:
Elasticiteit

Door-
bloeding

serotonine

Hersenen 
compenseren 

hormoondaling

Nieuwe 
hormonale 

balans

Eerste humeurwisselingen
Remsysteem daalt: humeur en 

stofwisseling dalen, 
menstruaties heftiger

wisselend effect: elke 
cyclus is anders

geheugen, stemming, stress 
emoties (geluksgevoel)

In de overgang:



Werk en overgang

❖ 80% vrouwen krijg klachten tijdens overgang

❖ Werkende vrouwen in de overgangsleeftijd:

1. Hebben een lager werkvermogen

2. Verzuimen meer (4,9 vs 3,7)

3. Stoppen vaker met werken ivm gezondheid

4. Zijn vaker erg vermoeid na het werk



Werk en overgang

❖ Werkende vrouwen in de overgangsleeftijd*:

1. 94% durft overgang niet te benoemen bij verzuim

2. 10% krijgt burn-out door combi werk-overgang

3. 20% vreest voor baan bij bespreken overgang op werk

4. 25% vreest voor carrierekansen bij bespreken overgang op werk

Bron: Onderzoek van CNV Vakcentrale onder 2000 leden



Werk en overgang

* Overgang en bijbehorende klachten zijn bij vrouwen EN op het werk 

onbekend en onbesproken..

* Hoe is dat bij jou?? 

1. Heb je het besproken op het werk?

2. Met wie?

3. Wat zou je helpen op het werk?



Niet beïnvloedbaar

- Genen

- PMS geschiedenis

- Bouw: gewicht, 
buikvet

- Psychische 
problemen

- Chronische stress

- Chronische 
slaapproblemen

Wel beïnvloedbaar

- Bouw: gewicht, 
buikvet

- Psychische 
problemen

- Chronische stress –
lichaamssignalen 
niet herkennen

- Chronische 
slaapproblemen

- Leefstijl

Overgang; wat kun je doen?



Dit kun je doen:

1. Accepteren en aanpassen

2. Leefstijl kan klachten verminderen! In 

zogenaamde blue zones zijn er veel 

minder overgangsklachten.

Dit kun je doen!



Verse 

groente

→ Variatie in 

vitamine mineralen 
is nodig voor 

hormoonbalans!



Volkoren 

producten

→ Voldoende vezels 

zorgt voor 
verzadiging. En: 
hara hachi bu!



Matig met 

alcohol en 

kruiden

→ Alcohol en pittige 

kruiden kunnen 
overgangsklachten 

verergeren!



Beweeg!

→ Onderhoud je 

kracht, want spieren 
helpen je gezond 

te blijven!



Ontspannen
→ Door ontspanning 

daalt je stress!
Zoek verbinding! 

Dan daalt je 
stress.



Zingeving 

en plezier

→ Helpt om goed 

voor jezelf te 
zorgen. Plan elke 
dag wat leuks in!



Voldoende 

slapen 

→ Slaap herstelt je 

lichaam en geest!



Dit kun je doen:

1. Accepteren en aanpassen

2. Leefstijl kan klachten verminderen!

3. Maak het bespreekbaar/vraag hulp

4. Kies voor jezelf (belasting/verwachtingen verlagen)

Dit kun je doen!



Chronische ziekten voorkomen

Luister naar je lijf: elke 
ervaring/klacht waar je serieus mee 
aan de gang gaat door je leefstijl te 
verbeteren verkleint de kans op het 
krijgen van chronische 
aandoeningen!

Overgangsklachten?   

Overgangskansen!



Zorg goed voor jezelf!

Je verandert – hou je lichaam 
en geest fit!

-Hou je gewicht en taille in toom

-Zorg voor een goede leefstijl

-Extra zuivel en vitamine D

-Extra bewegen

-Luister naar je lijf

-Kies voor jezelf!



Wat zijn jouw X, Y en Z?

Zet jouw Y in de chat!

Als ik in 

situatie X
kom…

wil ik graag

gedrag Y
vertonen.

Hiervoor

heb ik Z
nodig.

Implementatie intentie



Meer info? (1)

Boeken:

•Ook leuke meisjes worden vijftig van dr. Maaike de Vries en dr. Manon Kerkhof

•Te lijf: Isa Hoes en Medina Schuurman

Televisie: 

•Kruispunt: Niet Sexy?! https://www.npostart.nl/kruispunt/11-01-
2021/KN_1716260?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik

Platforms/websites:

•Vuurvrouw – het platform voor vrouwen in de overgang https://vuurvrouw.nu/

•Kenniscentrum overgang https://www.kenniscentrum-overgang.nl/

•Over!academie: vitaliteit en inzetbaarheid in overgang: https://overacademie.nl/

https://www.npostart.nl/kruispunt/11-01-2021/KN_1716260?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik
https://vuurvrouw.nu/
https://www.kenniscentrum-overgang.nl/
https://overacademie.nl/


Meer info? (2)

Podcast:

•https://www.radioviainternet.nl/podcasts/opvliegers

•Ginny Chamorro gynaecoloog bij brain balance: 
https://open.spotify.com/episode/4C6Z6FvyTEG73dr8k9aaMD?si=xA6hh2w2QFGu64Ru
aCQBqA&dl_branch=1&nd=1&mc_cid=6729bc093b&mc_eid=596f95cb93

Webinar:

•Hormonen rond de overgang (tips van gynaecologe dr Ginn): 
https://www.youtube.com/watch?v=1kczGmH1kGE

Muziek:

•https://youtu.be/AcVFtu-ZmmM

https://www.radioviainternet.nl/podcasts/opvliegers
https://open.spotify.com/episode/4C6Z6FvyTEG73dr8k9aaMD?si=xA6hh2w2QFGu64RuaCQBqA&dl_branch=1&nd=1&mc_cid=6729bc093b&mc_eid=596f95cb93
https://www.youtube.com/watch?v=1kczGmH1kGE
https://www.youtube.com/watch?v=1kczGmH1kGE
https://youtu.be/AcVFtu-ZmmM

