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Welkom! 

● Het webinar gaat zo starten

● Zorg dat je geluid aan staat 

● Vragen kun je stellen via de chat 

● Het webinar wordt opgenomen

● Het webinar kan teruggekeken worden 

● Bekijk het webinar zoveel mogelijk staand! 



Webinar 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 je 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)..





• Inleiding

• In de overgang?

• Theorie biologie: geboorte tot overgang: wat gebeurt er?

• Wat is de overgang

• Theorie biologie: Hoe ontstaat de overgang/overgang in je lijf

• Overgangsklachten

• In de overgang?

• Wat doe je eraan?!

• Op het werk

• Tips

• Meer informatie..

Agenda opties



Eens OneensNeutraal

Eens: armen omhoog, 
Oneens: armen kruisen, 
Twijfel: armen laag. 

Ik denk dat ik in de overgang ben



Overgangsquiz 
Waar = staan niet waar = zitten twijfel = superman

Alle vrouwen krijgen overgangsklachten

Opvliegers komen door hormonale veranderingen

Overgangsklachten kunnen tussen de 5-10 jaar duren

De helft van de vrouwen zit in de menopauze als ze 50 zijn

Als je in de menopauze zit zijn alle klachten over

Iedereen komt enkele kilo’s aan in de overgang

Vrouwen die roken komen eerder in de overgang

Koffie versterkt je klachten

Aan overgangsklachten kan je niks doen



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.



Overgang, 
menopauze, 
climacterium

?



Overgang in beeld

Perimenopauze Postmenopauze

De overgang

Menopauze

Premenopauze

De overgangDe overgang



Overgang – hormonale veranderingen

Voor de overgang: Menstruatie
Ei-rijping

Oestrogeen
innesteling:
Progesteron

Ei-
sprongMenstruatie

Begin overgang: Progesteron daalt sneller dan Oestrogeen:

Progesteron zorgt oa voor: slaperigheid, ontspanning. Gevolg: 
heftiger menstruatieklachten (toename bloeding, pijnlijke borsten, 
migraine), maar ook je humeur en stofwisseling kunnen 
verminderen.

Door aanvulling hormonen uit hersenen, heel wisselende klachten 
in ene t.o.v. andere cyclus.

Na laatste menstruatie dalen beide hormonen tot laag niveau dat 
uiteindelijk stabiliseert (= einde overgang)



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



Overgangsklachten?

Waar denk jij aan?

Zet je antwoord in de chat



Overgang



Overgang

• Wie?

• Wat?



- Veel variatie

- Meest voorkomende klachten : 

#onregelmatige menstruaties

#opvliegers

#nachtzweten 

#slaapproblemen 

#stemmingswisselingen

Overgangsklachten!



- Heftigheid varieert.

- Je kunt zelf invloed uitoefenen. Wanneer dit niet werkt of bij heftige 

klachten of twijfels – ga in gesprek met huisarts, overgangsconsulent of 

vraag om een verwijzing naar een gynaecoloog 

Overgangsklachten!



Eens OneensNeutraal

Eens: armen omhoog, 
Oneens: armen kruisen, 
Twijfel: armen laag. 

Ik denk dat ik in de overgang ben



Energizer



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 doe je eraan?



Wat helpt jou de overgang door?

Deel je tips in de chat 



Dit kun je doen:

1. Realiseer je dat het over gaat

2. Accepteren en aanpassen

3. Leefstijl kan klachten verminderen!:

Je kunt er wat 

aan doen!



Verse 

groente



Volkoren 

producten



Matig met 

alcohol en 

kruiden



Beweeg



Ontspannen



Voldoende 

Slapen 



Dit kun je doen:

1. Realiseer dat het over gaat

2. Accepteren en aanpassen

3. Leefstijl kan klachten verminderen!

4. Maak het bespreekbaar

5. Kies voor jezelf (belasting/verwachtingen 

verlagen)

Je kunt er wat 

aan doen!



De 

volgende 

fase



Gun jezelf een goede 

start!

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

- Kies voor jezelf!



BMI en taille



Gezond BMI –

gezonde taille

BMI categorie (kg/m2) Gezonde middelomtrek (cm) 

vrouwen
Normaal gewicht (18.5-24,9) <80

Overgewicht (25-29,9) <90

Obesitas (30-34,9) <105

Obesitas II en III (>=35) <115



Extra zuivel, vitamine D en 
bewegen

Om Osteoporose en botontkalking tegen te houden:

➢150 minuten beweging pw/30 min per dag

➢Balansoefeningen (tandenpoetsen op 1 been)

➢2x per week meerdere grote spieren vermoeien

➢3 tot 4 porties zuivel (vervangers)

➢Vitamine D (>30min dag/zonlicht 11-15u)



Wat ga jij doen?

Wat kun jij vandaag nog doen om je beter te voelen?

En morgen?

Wat zou jou het meest helpen?



Hulpmiddelen

Praat erover met vriendinnen/lotgenoten.

Taboe doorbreken door het bespreekbaar te maken

Er zijn veel middeltjes te koop bij de drogist en apotheek. Vaak helpen 
ze eventjes of niet.

Bij ernstige klachten kun je advies inwinnen bij de huisarts die kan zo 
nodig iets voor schrijven



Tips
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:

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

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

Podcast:

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

Muziek:

•https://youtu.be/AcVFtu-ZmmM

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://www.radioviainternet.nl/podcasts/opvliegers
https://youtu.be/AcVFtu-ZmmM


Vragen?



Evaluatie via www.menti.com. Code is 4618 8781

http://www.menti.com/


Tips

Samenvatting

Kies voor jezelf

Neem 

maatregelen

Verwachtingen

aanpassen

Kleine stapjes

Praat erover

3 maanden

uitproberen, dan 

evalueren

LEEFSTIJL


