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Introductie 
Gefeliciteerd! Jij hebt mijn e-book “Weg met die 
Overgangsklachten” gedownload. Aan het einde van dit e-
book weet jij enkele dingen over overgangsklachten en wat 
je ertegen kunt doen. 

De afgelopen jaren heb ik veel vrouwen mogen helpen met 
allerlei klachten van mild tot zeer ernstig. 

Doormiddel van die ervaringen heb ik de conclusie mogen 
trekken dat je echt niet alleen hierin staat en dat hulp vragen 
zeker geen “schande” is. Daaruit is o.a. dit e-book 
voortgekomen. 

Haal alle kennis uit dit boek en ga ervoor:  
Klachtenvrij de overgangsperiode door. Dit E-book geeft jou 
alvast de eerste stap. Pas de tips aan het eind van dit boek 
toe en je zult merken dat je al verbetering ervaart. Wist jij dat 
30% van de werkende vrouw, uitvalt op de werkvloer door 
overgangsklachten?  
Dat gaat jou toch niet overkomen? 

  Maureen Bussmann | Your Silhouette 
Maureen 

https://www.yoursilhouette.nl
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Over de auteur 
In mijn praktijk Your Silhouette leer ik (werkende) vrouwen 
met overgangsklachten hoe zij hiervan af kunnen komen. Dat 
is mijn expertise en heb ik al vele vrouwen mogen helpen. 

Na diverse algemene opleidingen in de gezondheidszorg en 
specifieke opleidingen voor vrouwen in de overgang, o.a. 
hormonen en voeding, heb ik me gespecialiseerd in dit 
onderwerp. Ondertussen ben ik, al zeg ik het zelf, hierin 
expert geworden. 

Mede doordat ik nu zelf de overgang ervaar en mijn kennis 
ook voor mijzelf inzet, en ook nog werk, weet ik hoe 
belangrijk dit is. 

Vaak worden vrouwen in de overgang niet begrepen op de 
werkvloer. Het is dus van groot belang dat we onze mond 
hierover opendoen en dat we er zelf wat aan gaan doen.  

  Maureen Bussmann | Your Silhouette 
Maureen 

https://www.yoursilhouette.nl
https://www.yoursilhouette.nl
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In vogelvlucht uitleg over de 
overgang 

Wat is nu de overgang? 

De overgang bestaat uit 3 delen: 

1. Pre-menopauze
2. Menopauze
3. Postmenopauze

1. Pre-menopauze
Deze start ongeveer 4 jaar vóór je laatste menstruatie. Hierin
ondervind je klachten die je nog niet gelijk aan de overgang
koppelt maar waarvan je met grote zekerheid kunt zeggen
dat het zo is.

Klachten die hierbij o.a. horen: 

- Prikkelbare gevoelens
- Opvliegers
- Onregelmatig bloedverlies

2. Menopauze
Heel simpel: je laatste menstruatie. Dit weet je pas zeker na 1
jaar. Je hebt dus een volledig jaar geen menstruatie gehad,
zelf geen hele lichte vloeiing.

Klachten die hierbij o.a. horen: 

- Pijn bij het vrijen
- Onwillekeurig urineverlies
- Gewichtstoename
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3. Postmenopauze
Deze start een jaar na je laatste menstruatie en de duur is
voor elke vrouw heel verschillend. De ene vrouw is na een
jaar of 3 erdoor, de andere kan er wel 10 jaar over doen.

Klachten die hierbij o.a. horen: 

- Botontkalking
- Meer haargroei in het gezicht
- Afname spierweefsel
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Waarom voeding en 
voedingssupplementen 

Waarom is voeding zo belangrijk en 
de juiste voedingssupplementen. 

Vooral in deze fase van je leven vraagt je lichaam en geest 
om andere voeding. Dit komt o.a. door de verandering in je 
hormoonhuishouding. Je gaat bijvoorbeeld minder 
oestrogeen aanmaken en ook de verhouding tussen de 
andere hormonen verandert. 

Het lichaam begint nu langzaamaan echt een tekort aan 
bepaalde vitamines en mineralen te krijgen en hiervoor 
hebben wij in de westerse wereld helaas 
voedingssupplementen nodig. 

Welke voeding is dan nu goed? 

Vooral in deze fase van je leven is de juiste groente heel 
belangrijk. De kan je helpen om de juiste voedingsstoffen 
binnen te krijgen waardoor je de overgangsklachten kunt 
elimineren maar zeker beheersbaar te krijgen. Daarnaast max 
2 stuks fruit per dag, dit omdat er in fruit fructose zit. Dit is 
ook een vorm van suiker. Zorg er dus voor dat je bord is 
gevuld met 1/3 vlees of kip en 2/3 met groente. 
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Welke supplementen heb je dan nu 
nodig? 

Nu is het verstandig om supplementen te gaan gebruiken 
die aanvulling geven op je dagelijkse voeding. Deze bestaan 
uit een goede multi-vitamine, Omega-3 en 
Aminozurencomplex. Ook een supplement speciaal voor de 
vrouw in de overgang is geen overbodige luxe. De 4 
supplementen, die ik in de basis inzet, zijn: 

1. Aminozurencomplex
2. Double M
3. Omega 3
4. Feminosan

Wil jij dus van je overgangsklachten af of ze zeker dermate 
verminderen dan is het bovenstaande echt een “must”. 

“Either you run the day or the day runs you.” 

https://www.yoursilhouette.nl/product-categorie/winkel/voedingssupplementen/
https://www.yoursilhouette.nl/winkel/de-eetlijn-dubbel-m-multivitamines-en-multimineralen/
https://www.yoursilhouette.nl/winkel/de-eetlijn-omega-3-capsules/
https://www.yoursilhouette.nl/winkel/de-eetlijn-aminozuren-complex/
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9 tips om er gelijk iets aan te doen 
Met deze tips kun je alvast beginnen om te werken naar een 
overgangsklachtenvrije situatie, zodat jij de baas bent en niet 
jou overgangsklachten! 

Tip 1 

Eet minstens 300 gram groente op een dag, vooral groene 
bladgroente en kruisbloemige groenten. Hierin zitten veel 
fyto-oestrogenen die het lichaam kan verwerken als 
oestrogenen. 

Tip 2 

Vermijd triggers als koffie, gluten, suiker en alcohol 
Dit zijn bewezen voedingsmiddelen en dranken die 
overgangsklachten kunnen opwekken en versterken. 

Tip 3 

Als je rookt: probeer te stoppen. Ook nicotine versterkt de 
overgangsklachten. Lukt je dit niet alleen zoek er dan vooral 
hulp bij. 

Tip 4 

Drink minstens elke dag 2 liter water. Dat wil zeggen 8x een 
glas van 250 ml in één keer leegdrinken verdeelt over de 
dag. Van direct opstaat tot voor je het bed instapt. 
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Tip 5 

Ga krachttraining doen. Nee, je wordt geen Arnold 
Schwarzenegger meer, maar je behoudt je spieren en 
voldoende kracht hierin. Ook werkt het goed om 
botontkalking te vertragen. 

Tip 6 

Zorg voor voldoende beweging. Als jij 2x per dag een half 
uur wandelt met een gemiddelde snelheid van 5 km per uur 
ben je al goed bezig, 

Tip 7 

Gebruik de juiste voedingssupplementen. Zorg ervoor dat 
deze zo natuurlijk mogelijk zijn. Dus geen chemische 
supplementen daar die qua opname echt minder goed zijn, 
Je lichaam kan er niet zo veel mee. Als jij dus zo natuurlijk 
mogelijke supplementen neemt is de opname hiervan in je 
lichaam optimaal en hoef je in verhouding minder ervan te 
slikken. Ze zijn vaak wel iets duurder maar veel efficiënter 
in gebruik. Kijk maar eens waar ik mee werk 

Tip 8 

Zorg ervoor dat je minder tot geen stress ervaart. Hiermee 
bedoel ik langdurige stress. Iedereen heeft wel een moment 
van acute stress en dat is niet erg maar langdurige stress is 
funest voor jou en je lichaam. Zeker met betrekking tot 
overgangsklachten. 

https://www.yoursilhouette.nl/winkel/bundel-weg-met-die-overgangsklachten/
https://www.yoursilhouette.nl/product-categorie/winkel/voedingssupplementen/overgangssupplementen/
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Tip 9 

Ervaar jij dermate klachten en wil je hier zo snel mogelijk wat 
aan doen? Neem dan contact op met mij en samen kijken 
we of ik je kan helpen. info@yoursilhouette.nl 

“Either you run the day or the day runs you.” 
Dit is een quote van Jim Rohn. 

De quote is wel heel toepasselijk. Ik vraag namelijk vaak: 

Laat jij de dag door je overgangsklachten beheersen of 
beheers jij je overgangsklachten en daardoor je dag. 

“Motivation is what gets you started. Habit is 
what keeps you going.” 

Dit is een quote van Jim Rohn. 

Dit is precies wat ik je leer. Ik geef je de handvatten en meer 
nadat jij gemotiveerd bent om ermee aan de slag te gaan. 

https://www.yoursilhouette.nl/contact/
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Wat als je, na het e-book gelezen te hebben, het echt niet 
alleen hoeft te doen. Als jij iemand hebt die jou kan helpen, 
begeleiden en zorgen voor die welbekende stok achter de 
deur. 

Diegene is er! Ik help je graag om van je overgangsklachten 
af te komen. 

Het resultaat van werken met mij 
- De overgang vitaal en gezond door, zodat jij de dag

beheerst in plaats van dat de dag/nacht jou beheerst!
- Zonder:

- Vermoeidheid,
- Gewichtstoename,
- Opvliegers,
- Droge huid/mond/ogen/vagina,
- Nacht zweten,
- Stemmingswisselingen,
- Slapeloosheid,
- Neerslachtigheid,
- Dat jij je baas weer moet bellen omdat je niet

kunt werken vandaag

- Welke klachten dan ook, ze kunnen echt verdwijnen als
sneeuw voor de zon!

Schroom niet en neem contact met mij op voor een gratis 
strategiegesprek: info@yoursilhouette.nl 

https://www.yoursilhouette.nl/contact/
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Wil jij alvast een vliegende start maken? Ga dan naar mijn 
online winkel om de juiste voedingssupplementen aan te 
schaffen! Dit zal je een boost geven in het aanpakken van je 
overgangsklachten. Natuurlijk blijft voeding nummer 1 maar 
daarnaast zijn die supplementen een uitstekend hulpmiddel. 

Klik op deze link: Overgangssupplementen 

Helaas, dit is het einde van je e-book. Heb je meer vragen, 
wil je meer informatie over de overgang? 

Stuur me een mailtje. 

info@yoursilhouette.nl 

P.s.  Regelmatig geef ik een webinar over dit onderwerp. KlikĂ
op onderstaande link voor een overzicht hiervan:

Overzicht webinars  of  

ga naar:  www.yoursilhouette.nl/webinar-overzicht/ 

Maureen Bussmann | Your Silhouette 
Maureen 

https://www.yoursilhouette.nl/product-categorie/winkel/voedingssupplementen/overgangssupplementen/
https://www.yoursilhouette.nl/contact/
https://www.yoursilhouette.nl/contact/
https://www.yoursilhouette.nl/webinar-overzicht/
https://www.yoursilhouette.nl/webinar-overzicht/
https://www.yoursilhouette.nl



