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"Je bent een vrouw, nog aan het werk en eventueel kind/kinderen is/zijn al 
ouder en steeds zelfstandiger. Je zorgtaak is aan het veranderen maar 
ondertussen jij ook! Je zit aan het begin van jouw overgang en begint allerlei 
overgangsklachten te ervaren. Sommige klachten zijn mogelijk al aanwezig, 
andere nog sluimerend. Mogelijk herken je zo nog niet als zodanig. Dit 
aanvaard je omdat het erbij zou horen. Dit moet “elke” vrouw door. Je hoopt 
dat bij jou de klachten “wel mee zullen vallen”. Ondertussen merk je toch wel 
dat het impact heeft op je leven."  
 

 

De drie fases van de overgang: 
 
Van premenopauze tot postmenopauze 
 
Als vrouw krijg je vroeg of laat te maken met de menopauze: het moment van 
je laatste menstruatie. De periode rond de menopauze heet de overgang. Deze 
kent drie verschillende fases: 
 

1. De premenopauze (perimenopauze) 
2. De menopauze 
3. De postmenopauze 
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Wat is de premenopauze? 
 
Deze begint gemiddeld 4 jaar voor het moment van de laatste menstruatie. 
Soms begint ze zelfs al eerder. In deze eerste fase van de overgang neemt de 
hoeveelheid vrouwelijke hormonen, vooral oestrogeen, langzaam af. Dat komt 
omdat de eierstokken ze steeds minder aanmaken. 
 

Verschijnselen tijdens de premenopauze 

 
Doordat je hormoonspiegels veranderen, kun je te maken krijgen met 
lichamelijke en emotionele veranderingen: 
 

• Je menstruatie kan veranderen. Soms wordt die heviger, onregelmatiger 
of juist minder hevig. 

• De conditie van je huid, haar en de doorbloeding van je vagina kan 
anders worden 

• Mogelijk krijg je in deze fase te maken met nachtzweten 
• Ook overdag kun je te maken krijgen met overmatig zweten in de vorm 

van opvliegers 
• Verder kun je in deze premenopauze te maken krijgen met 

stemmingswisselingen. 
• Onverklaarbare gewichtstoename, terwijl je niets hebt veranderd aan je 

eetpatroon 
 
Veel vrouwen voelen zich in de fase daardoor kwetsbaar en gevoelig. 
 
Herken jij je in bovenstaande overgangsverschijnselen? Dan is de kans groot 
dat je aan de overgang begonnen bent. 
 

Wat is de menopauze? 

 
De menopauze is de dag van je laatste menstruatie. De woorden overgang en 
menopauze worden vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet helemaal terecht. De 
overgang is de gehele periode waarin je lichaam zoek naar een nieuwe 
hormonale balans. De menopauze duurt in feit maar één dag! Omdat dit de dag 
is van je laatste menstruatie kun je dit moment alleen maar achteraf bepalen. 
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Menstrueer je al een jaar niet meer? Dan kun je met zekerheid zeggen dat je de 
menopauze gehad hebt. 
 

Wat is postmenopauze? 

 
Is je menstruatie langer dan een jaar uitgebleven? Dan is de postmenopauze 
gestart. Gemiddeld duurt deze fase 3 jaar. In de postmenopauze moet je 
lichaam nog steeds zoeken naar een nieuwe hormonale balans. Tot het 
moment dat je lichaam dit evenwicht gevonden heeft, kun je geconfronteerd 
worden met symptomen van de overgang. Zowel lichamelijke als emotionele 
verschijnselen. Aan het einde van de postmenopauze hebben je eierstokken 
helemaal geen vruchtbare eitjes meer. Vanaf dat moment ben je dus 
onvruchtbaar. En is de overgang ten einde. 
 

Hormonen tijdens de overgang 
 
De rol van oestrogeen en progesteron in de overgang 
 
In de puberteit kregen je eierstokken ineens de functie om oestrogeen en 
progesteron aan te maken. Oestrogeen voor het rijpen van eitjes. En 
progesteron om je baarmoeder klaar te maken voor het innestelen van een 
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bevrucht eitje. Kortom: je werd vruchtbaar, klaar om nieuw leven door te 
geven. De overgang laat je weer afscheid nemen van deze vruchtbare 
levensfase. Ook hier spelen de hormonen oestrogeen en progesteron een grote 
rol. 
 

Wat doen oestrogeen en progesteron tijdens je cyclus? 

 
Voordat je in de overgang komt, doorloop je maandelijks een 
vruchtbaarheidscyclus. Een cyclus die wordt gestuurd door twee vrouwelijke 
geslachtshormonen: oestrogeen en progesteron. Deze hormonen zorgen er, 
met ondersteuning van andere hormonen, voor dat eitjes kunnen rijpen, 
springen en goed innestelen. Wordt een eitje niet bevrucht? Dan wordt het 
opgebouwde baarmoederslijmvlies afgestoten en ga je menstrueren. Op deze 
manier zijn oestrogeen en progesteron jarenlang, iedere maand opnieuw, met 
elkaar in balans. De taakverdeling is als volgt: 
 

Oestrogeen: 

• Zorgt ervoor dat het slijmvlies van de baarmoederwand dikker wordt en 
zodoende een ideale leefomgeving voor een bevruchte eicel wordt 

• Houdt de vagina soepel en stimuleert de productie van slijm in de 
baarmoederhals, zodat zaadcellen makkelijker naar de eicel kunnen 

 

Progesteron: 

• Bereidt het baarmoederslijmvlies voor op een goede innesteling van een 
bevruchte eicel 

• Remt de hormonen LH en FSH, om te voorkomen dat er nieuwe eicellen 
gaan rijpen 

• Maakt de baarmoedermond ontoegankelijk voor zaadcelletjes om een 
bevruchte eicel de beste kansen te geven 

• Geen bevruchting? Dan neemt de aanmaak van progesteron af en wordt 
het opgebouwde baarmoederslijmvlies weer afgebroken 
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Wat doet oestrogeen nog meer? 

 
• Het zorgt bijvoorbeeld voor genoeg calcium (kalk) in de botten 
• Het heeft invloed op de conditie van de huid, haren, urinewegen en 

bloedvaten 
• Het zorgt voor een goede doorbloeding van de schede. Dat heeft ook 

invloed op het seksleven van de vrouw 
 
Wat gebeurt er met je oestrogeenniveau in de overgang? 
 
Zo rond je 40ste begint de aanmaak van oestrogeen en progesteron haar oude 
patroon te verliezen. Dat gebeurt geleidelijk en je merkt er in eerste instantie 
nog niks van. Aan het einde van de overgang maakt je lichaam ongeveer 60% 
minder oestrogeen aan. Progesteron wordt bijna niet meer aangemaakt. 
Gedurende de overgang is je lichaam continu bezig het zoeken naar een 
nieuwe balans. Juist daardoor kunnen de bekende (en minder bekende) 
overgangsverschijnselen ontstaan. Vooral het afnemende oestrogeen is 
hiervoor verantwoordelijk. 
 

Welke verschijnselen kunnen door een oestrogeendaling ontstaan? 

 
Vooral het dalende oestrogeen veroorzaakt overgangsverschijnselen. Omdat de 
daling van dit hormoon niet van de een op de andere dag geregeld is, kunnen 
er door de hele periode verschillende verschijnselen ontstaan. Zo heb je vroeg 
in de overgang meestal met andere verschijnselen te maken dan wanneer je er 
al bijna door bent. Een paar voorbeelden van overgangsverschijnselen in de 
verschillende fases van de overgang. 
 

Vroege verschijnselen: 

• Prikkelbare gevoelens en stemmingswisselingen. Je hersenen hebben in 
de eerste instantie de neiging om het dalende oestrogeen te 
compenseren. Daardoor stijgt een ander hormoon (FSH). Die stijging kan 
echter een storing veroorzaken in dát stukje van je hersenen dat je 
emoties reguleert 

• Opvliegers. Oestrogeen wordt aangestuurd vanuit de hypofyse: het 
centrale aansturingspunt in onze hersenen van alle hormonen, maar ook 
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van hartslag, ademhaling en verwijding van hart- en bloedvaten. Door de 
schommeling van het hormoon krijgt je hypofyse soms verkeerde 
signalen. Hierdoor kan de hypofyse denken dat je lichaamstemperatuur 
te hoog is, waardoor je natuurlijke afkoelmechanisme (zweten!) in 
werking wordt gezet. 

 

Mid-term verschijnselen: 

 
• Pijn bij het vrijen doordat de huid van de schede droger en gevoeliger is 

geworden. Oestrogeen zorgt namelijk ook voor gezonde slijmvliezen en 
een goede elasticiteit van de vaginawand. Dalend oestrogeen kan zorgen 
voor droge slijmvliezen in onder andere de vagina, waardoor vrijen 
pijnlijk kan worden 

• Onwillekeurig urineverlies. Door een dalend oestrogeenlevel kunnen je 
bekkenbodemspieren slapper worden. Je baarmoeder kan hierdoor lager 
komen te liggen. Dit kan druk uitoefenen op de blaas, waardoor je 
ongewild wat urine kunt verliezen 

 

Late verschijnselen: 

 
• Botontkalking (osteoporose). Oestrogeen zorgde onder andere voor 

bescherming van je botten. De sterke daling van oestrogeen zorgt ervoor 
dat die bescherming afneemt. 

• Meer haargroei in het gezicht. Door afname van oestrogeen krijgen 
mannelijke hormonen meer ruimte. 

 
Maar let op: iedere vrouw is uniek, en ieder overgangsproces dus ook. Bij die 
van jou kan de overgang anders verlopen dan bij je beste vriendin. Maar ook de 
mate van hinder kan verschillen. 
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Voeding in de overgang 
 
“Met voeding kan je je hormoonhuishouding in goede banen leiden. Het is 
belangrijk om je bloedsuikerspiegel in toom te houden en voldoende eiwitten 
en goede vetten te eten.” 
 
Wat kun je het beste wel en niet eten als je in de overgang bent 
 
De overgang: de één vliegt erdoorheen en voor de ander gaat het helaas 
gepaard met een hoop klachten. Feit is dat er een hoop verandert in je lichaam. 
Zo kom je soms plotseling een paar kilo aan, terwijl je hetzelfde eet. Of kon je 
voorheen zonder problemen een kopje koffie drinken, maar breekt het zweet 
je daar nu bij uit. Met je voeding kun je een hoop invloed uitoefenen en dat is 
goed nieuws! Hier de beste tips voor je op een rijtje. 
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Waarom kom je aan tijdens de overgang? 

 
Vervelend maar waar, tijdens de overgang kun je ineens veel makkelijker 
aankomen dan voorheen. Vooral rond je middel zie je dan ineens vetrolletjes 
die er eerst niet waren. Dat komt omdat met het ouder worden je spiermassa 
afneemt. Spieren gebruiken veel energie en zijn echte vetverbranders. Minder 
spieren betekend een minder snelle stofwisseling. Zo komt je verbranding dus 
op een iets lager pitje te staan en kruipen de cijfertjes op de weegschaal terwijl 
je hetzelfde eet. Daarnaast speelt de schildklier vaak ook een rol. Dit kleine 
orgaantje in je keel reguleert de snelheid van de stofwisseling en kan door 

schommelingen van oestrogeen en progesteron soms ook tijdelijk minder goed 
werken, waardoor je makkelijker aankomt. 
 

Hoe kun je afvallen in de overgang? 

 
Als je wat kilo’s kwijt wil, kan het eten van voldoende eiwitten je daarbij 
helpen. Zo verhogen eiwitten je verbranding, geven ze een vol en voldaan 
gevoel en helpen ze die oh zo belangrijke spiermassa in stand te houden. Zorg 
dus dat je elke dag aan je eiwitten komt. De eiwitbehoefte verschilt per 
persoon, maar in het algemeen kun je uitgaan van 0,8 tot 2 gram eiwit per kilo 
lichaamsgewicht. 
 
 
 



 

©Your Silhouette  Gezonder en vitaler de overgang door 12 

Rekenvoorbeeld:  
 
Je weegt 73 kilogram dan heb je dus gemiddeld nodig 58,4 gr tot 146 gr eiwit 
per dag. 
 
Goede plantaardige bronnen van eiwit zijn: 
 

• Hennepzaadjes 
• Chiazaad 
• Quinoa 
• Tempeh 
• Spirulina en chlorella 
• Peulvruchten zoals linzen en kikkererwten 
• Proteïnepoeder 

Goede dierlijke bronnen van eiwitten zijn: 
 

• Biologisch vlees 
• (Vette) vis 
• Biologische eieren 
• Biologische zuivelproducten 

 
Kies daarnaast voor de goede koolhydraten, dat zijn koolhydraten die veel 
vezels bevatten zoals: groenten, fruit, peulvruchten, boekweit en amaranth. 
Witmeelproducten, suiker en vruchtensappen uit pak maar ook vers, zitten 
boordevol snelle koolhydraten en zou je moeten vermijden. Let er ook op 
hoeveel koolhydraten je in totaal eet. Als je maar weinig beweegt dan kun je 
met veel minder koolhydraten toe op een dag. 
 

Welke voeding kan helpen bij opvliegers? 
 
Opvliegers kunnen getriggerd worden door bepaalde voedingsmiddelen. Vooral 
alcohol, koffie en hete dranken staan erom bekend. Maar ook gerechten waar 
veel pittige kruiden inzitten zoals rode peper, cayennepeper en gember kunnen 
een opvlieger uitlokken en kun je beter vermijden. Voedingsmiddelen die rijk 
zijn aan fyto-oestrogenen kunnen je juist helpen om opvliegers te verminderen 
denk dan aan: 
Voeding rijk aan fyto-oestrogenen: 
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• Tempé 
• Lijnzaad (lekker door de yoghurt of over je salade) 
• Alfalfakiemen 
• Tuinkers 

 
Welke voeding ondersteunt je hormoonhuishouding? 
 
In de overgang doe je jezelf een plezier met de juiste vetten, ze helpen je om je 
hormoonhuishouding zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

 
Goede vetten: 
 

• Ongebrande/ongezouten noten 
• Avocado 
• Vette vis; zalm, haring, makreel, sardines 
• Olijfolie 
• Kokosolie, niet ontgeurd 
• Roomboter 
• Pompoenpitten 

 
Jodiumrijke producten zijn ook van belang, want de schildklier kan zijn werk 
niet doen zonder jodium. Dit vind je onder andere in eieren, zeewier en 
regelmatig (vette) vis. 
Daarnaast kun je je hormoonbalans ondersteunen door kruisbloemige 
groenten te eten. Die groenten bevatten het stofje DIM (diindolylmethaan) wat 
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de hormoonbalans ondersteunt doordat het de omzetting van hormonen in je 
lever reguleert. 
 
Groenten voor je hormoonbalans: 
 

• Broccoli 
• Bloemkool 
• Boerenkool 
• Radijsjes 
• Spruitjes 
• Rucola 

 

Isoflavonen in de overgang. Welke rol spelen ze? 
 
Eerder heb ik al genoemd de kracht van fyto-oestrogenen. 
 
Elke vrouw wil de overgang met zo min mogelijk symptomen doorkomen. Dit 
kun je al bereiken met wat je hierboven hebt gelezen maar er is nog iets.  
 
Isoflavonen, wat zijn dat? 
 
Isoflavonen zijn plantaardige stoffen die voorkomen in allerlei 
voedingsmiddelen. Het zijn een soort eiwitten. Wat ze bijzonder maakt, is dat 
ze worden ingezet bij overgangsverschijnselen. Ik leg het je uit! 
 
Wat is de relatie tussen isoflavonen en de overgang? 
 
Er lijkt een rol te zijn weggelegd voor isoflavonen. In landen waar men veel 
sojaproducten eten, zoals Japan, blijken de verschijnselen minder voor te 
komen. En in soja zitten isoflavonen. Onderzoek van de University of Delaware 
toont het ook aan: soja kan de ernst van opvliegers met zo’n 26 procent 
verminderen. Supplementen met isoflavonen blijken dezelfde werking te 
hebben als isoflavonen uit voeding. 
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Waarom verminderen isoflavonen overgangsverschijnselen? 

 
Dat isoflavonen overgangsverschijnselen als opvliegers, vaginale droogheid en 
stemmingswisselingen kunnen verminderen, lijkt best logisch. Deze eiwitten 
maken fyto-oestrogenen aan: genisteïne en diadzeïne. Dit zijn stoffen die sterk 
lijken op het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Ja, dé beruchte 
hormonen die tijdens de overgang op een lager pitje staan en voor de 
overbekende overgangsverschijnselen kan zorgen. Oftewel, isoflavonen nemen 
de rol over van oestrogenen. Op die manier kunnen de fyto-oestrogenen de 
overgangssymptomen verminderen. De werking van isoflavonen is wel veel 
minder krachtig dan van het lichaamseigen hormoon. 

 

3 voedingstips 

 
1. Soja. Met stip op nummer één. De voorkeur gaat uit naar 

gefermenteerde soja. Bijvoorbeeld miso-soep. 
2. Lijnzaad. Lekker door de yoghurt of zelfgebakken koekjes 
3. Peulvruchten. Veel peulvruchten zijn een mooie bron van isoflavonen. 

Zet dus vaker adukibonen, bruine bonen en kikkererwten op het menu. 
Met deze veelzijdige producten kun je van alles maken. Gelukkig maakt 
de peulvrucht een revival door! Extra fijn: peulvruchten zitten ook vol 
calcium. Goed voor de botten, dus. 
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Bijvoeding of supplementen tijdens de overgang? 
 
Ja, hiervan ben ik overtuigd. Uit onze huidige voeding kunnen we helaas niet 
meer alle benodigde voedingsstoffen halen. Daarom werk ik met 
supplementen, naast de gezonde voeding, de meest natuurlijke die er op dit 
moment te krijgen zijn. 
De producten van Nutrilite zijn op dit moment het meest natuurlijk en bieden 
juist voor de overgang goede supplementen aan. 
 
De voedingssupplementen die ik als basis inzet naast gezonde voeding zijn: 
 
Double X (plantenextracten, vitamines en mineralen), Omega 3, All Plant 
proteïne en Cal-Mag-D.  
Mocht het nodig zijn dan zet ik ook andere voedingssupplementen in maar 
altijd in overleg.  
 
Denk jij dat je mogelijk in de overgang zit of heb jij overgangsverschijnselen? En 
wil je weten hoe ik je kan helpen? Neem dan contact op met mij via 
telefoonnummer 06 – 41822659 (14.00 – 20.00 uur) of info@yoursilhouette.nl 
 

Het 3-maanden traject 
 
Je hebt nu gratis informatie tegen overgangsklachten gekregen. Wil jij ervaren 
hoe je nog beter jouw overgangsklachten de baas kunt? Lees dan of het 3-
maanden traject iets voor jou is. 
 
3-maanden traject: 
In deze stap gaan we nog wat verder en begeleid ik je 3 maanden lang om 
gezonde(re) voeding met voedingssupplementen in jouw leven te integreren. 
Hier zitten ook persoonlijke contactmomenten bij in. Dit is geen dieet maar een 
levensstijl die je dan aanleert. 
Lees hiervoor meer op mijn website: Individuele coaching 
 
Wat zijn de resultaten die je mag verwachten in 3 maanden? 

1. Je gaat afvallen 
2. Je nachtelijk zweten zal duidelijk verminderen tot verdwijnen 
3. Je opvliegers overdag zullen duidelijk afnemen tot verdwijnen 
4. Je ervaart meer energie overdag 
5. Minder/tot geen stemmingswisselingen 

mailto:info@yoursilhouette.nl?subject=Overgang
https://www.yoursilhouette.nl/individuele-coaching/
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6. Andere overgangsklachten zullen ook duidelijk verminderen of zelfs 
verdwijnen 

7. Je algehele gezondheid wordt beter 
8. Eventuele andere klachten (die niet met de overgang gerelateerd 

worden) kunnen ook verdwijnen 
9. Al met al een gezondere en vitalere vrouw voor de rest van je leven! 

 

Ik help je een gezonde(re) en vitale vrouw te worden in 
het tweede deel van jouw leven! 

 
 

 
 
Maureen Bussmann, voedingscoach 
Your Silhouette 
Heukelenseweg 25, 7418 EC Deventer 
06-41822659 
info@yoursilhouette.nl 
https://www.yoursilhouette.nl 

mailto:info@yoursilhouette.nl
https://www.yoursilhouette.nl/

