‘De overgang kan je
functioneren serieus
beïnvloeden’

Manon Wingbermuhle stond model voor de foto.

De overgang is geen sexy onderwerp voor bij de koffieautomaat
Iedere vrouw krijgt er op een dag mee te maken: de overgang. Toch wordt er maar weinig over
gesproken, vooral op de werkvloer. Dat moet veranderen, want de overgang is meer dan een
privéprobleem.
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Wat is de overgang en hoe deal je ermee?
De overgang is een verandering van de hormoonhuishouding waar vrouwen tussen hun veertigste en zestigste mee te maken krijgen.
Deze periode kan tien jaar duren. Vijf op de zes vrouwen ervaart lichamelijke en/of psychische klachten door de overgang. Totdat je ervan
af bent, heb je daarmee te dealen. Gelukkig kun je er iets doen aan, zegt overgangsverpleegkundige Joke Doornbos. Veel vrouwen hebben
er baat bij om hun leefstijl aan te passen: koffie, thee, alcohol, roken, stress, weinig bewegen en slechte voeding kunnen extra klachten veroorzaken. Joke: ‘Als het aanpassen van je leefstijl niet genoeg is, kan een overgangsverpleegkundige adviseren over medische opties, zoals
hormoontherapie.’ Belangrijkste is volgens Joke dat vrouwen voorbereid zijn. ‘Iedereen kan vertellen hoe pubers zich gedragen. En iedereen
weet wat erbij komt kijken als je zwanger bent. Maar over de overgang horen we niet zoveel, terwijl de halve wereldbevolking in de overgang
komt. Lees daarom bijvoorbeeld eens de boeken De overgang, het no-nonsense handboek of Te Lijf. Of ga langs bij een overgangsverpleegkundige.’

*De naam Ellen is gefingeerd. De echte naam is bekend bij de redactie.
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