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De overgang

Wat basisinformatie vanuit Visiom in dia’s :-)

De overgang:

• Tussen 39 en 55 (duurt 2-12 jaar)
• Geleidelijk stopt de 

oestrogeenproductie van de 
eierstokken: afscheid van de 
vruchtbaarheid

• Deels overgenomen door ca. 1,5 kg 
(nieuw) vet in de buikholte

• Soms een ‘piek’ in de klachten van ca. 6 
maanden
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Is het wel de overgang?

1. Stofwisseling langzamer: 
minder voedsel nodig

2. Lichaamsbouw: minder 
spieren, meer buik

3. Minder sterk, o.a. botten en 
spieren

Is het wel de overgang?

1. Levensfase: van ‘zorgen 
voor’ naar ‘teruggeven aan’

2. Positie op werk: perspectief? 
bijbenen? omgaan met 
jongeren? baanverlies?

3. Verwachtingen van jezelf: 
meer geld, vakanties, 
vrijheid, status?
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Tekenen van de overgang

• Opvliegers, nachtzweten

• Hartkloppingen

• Menstruatie verandert

• Urineverlies

• Sneller geïrriteerd/emotioneel

• Vergeetachtig, concentratieproblemen

• Vermoeidheid

• Droge slijmvliezen (vagina, ogen, etc.)

• Pijn in spieren en gewrichten

Echt last? Ga naar de huisarts 
of een Care for Women
consulent!

Praat er in ieder geval over.

En koester je gevoel voor humor. ;-)
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In de overgang krijgen veel 
vrouwen minder behoefte om te 
‘zorgen’ en gaan ze meer aan/over 
zichzelf denken.

Gezond eten

Minder honger = minder eten
Focus op groente, fruit, noten 

en zaden, vette vis, volkoren 
granen, peulvruchten
Zorg voor zonlicht en/of 

vitamine D supplement
Wees matig met 

koolhydraten, zout, alcohol, 
cafeïne en suiker
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Effectief bewegen

1. Houd je conditie en spierkracht 
op peil!

2. Elk blokje van tien minuten is 
winst.

3. Tempo: hartslag en ademhaling 
versnellen iets.

4. Doel: 150 minuten per week.
5. Kracht en lenigheid zijn ook 

belangrijk.
6. Minder zitten is beter.

Slaap

• Een goede slaap ‘s nachts wordt 
bepaald door je dag

• Bouw je avond goed af (licht, geluid, 
denkwerk)

• Opvliegers: zorg voor geschikt 
beddengoed (afvoer van warmte)

• Wakker liggen? Ruim meer tijd in voor 
slaap en laat het idee los dat je altijd fit 
moet zijn



27-2-2018

6

Wanneer is iets echt 
ontspanning?

1. Je vindt de activiteit leuk (of 
niet vervelend).

2. Je bent niet verplicht te 
presteren.

3. Het is een ander soort activiteit 
dan je net aan het doen was.

Verzet je je… of accepteer je?
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Stress en onrust

• Oorzaak: je eigen normen en 
verwachtingen.

• “Ik moet altijd…” / “Ik mag 
nooit…”

• Normen hebben je ver 
gebracht, maar kunnen ook 
met je aan de haal gaan.

Wie de overgang bewust beleeft, 
komt daar vaak sterker en 
gelukkiger uit.


