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De Overgang 1 

De Overgang

Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, route 2.2
Telefoon (050) 524 5840

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met de polikliniek.
•  In het digitale patiëntenportaal Mijn Martini bekijkt u uw persoonlijke medi-

sche gegevens en afspraken. U kunt inloggen via www.mzh.nl/mijnmartini.

Overgang

De overgang is de levensfase waarin uw eierstokken geleidelijk ophouden de 
productie van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. In deze periode gaat uw 
lichaam van vruchtbaar over naar onvruchtbaar. De overgang kan 7 tot 10 jaar 
duren. Het begin en de duur van de overgang is bij elke vrouw verschillend. 

Menopauze

De laatste natuurlijke menstruatie heet de menopauze. Dat moment kan alleen 
achteraf worden bepaald nadat u 1 jaar lang niet meer ongesteld bent geweest. 
De menopauze komt ergens tussen 40-60 jaar. De gemiddelde leeftijd voor de 
menopauze in de westerse landen is 51 jaar. De menopauze is het einde van de 
vruchtbare periode, maar niet het einde van de overgangsklachten. 
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2   Martini Ziekenhuis

•  Ongeveer 20% van de vrouwen heeft weinig tot geen klachten.
•  80% heeft er in meer of mindere mate last van. 
•  De klachten zijn op zijn hevigst 2 jaar voor en 2 jaar na de menopauze. 
•  34% van het ziekteverzuim van vrouwen in deze leeftijd heeft maken met over-

gangsklachten. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid en concentratiestoornis-
sen. 

Hormonale therapie

Artsen schreven in het verleden niet vaak hormonen voor. Dit komt omdat uit 
onderzoeken bleek dat vrouwen die jarenlang hormonen gebruikten, een ver-
hoogde kans op borstkanker hebben. Dit is alleen zo bij vrouwen die pas starten 
met hormonen als ze ouder dan 60 jaar zijn en het dan ook nog meer dan 5 jaar 
gebruikten.

Inmiddels zijn de meningen veranderd omdat er beter onderzoek is gedaan. Dit 
laat zien dat hormonen heel goed helpen bij overgangsklachten in de eerste 10 
jaar na de laatste menstruatie.

Diagnose 

De diagnose overgang wordt gesteld op basis van de klachten. Opvliegers en 
nachtelijke zweetaanvallen zijn het bekendst. Er kunnen ook andere klachten zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan gewrichtsklachten, stemmingswisselingen en emotionele 
instabiliteit (depressief en /of angstig gevoel, snel huilen), minder zin in vrijen, 
herhaalde blaasontstekingen, droge slijmvliezen (last met contactlenzen, pijn bij 
het vrijen), slapeloosheid (vaak midden in de nacht klaarwakker), minder sociaal 
(liever thuis op de bank dan naar een feestje of visite), een verandering van het 
figuur (gewichtstoename en/of het krijgen van een buikje), haargroei op onge-
wenste plaatsen zoals op de bovenlip of op de kin en een gespannen gevoel in 
het hele lijf. 

Wat het lastig maakt, is dat dit vaak bij vlagen gebeurt. Er zijn periodes dat u zich 
prima voelt en er minder last van heeft en periodes dat u niet lekker in uw vel zit. 
Dit kan dus allemaal al gebeuren terwijl u nog gewoon ongesteld wordt. Hierdoor 
wordt er vaak niet snel aan de overgang gedacht. 
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Bloedonderzoek

Bij de overgang daalt de waarde van hormoon oestrogeen en stijgt het FSH (fol-
likel stimulatie hormoon). Bloedonderzoek heeft geen nut of toegevoegde waar-
de. Bloedprikken zegt dus niets over of u in de overgang bent. Het totale plaatje 
maakt vaak wel duidelijk wat er aan de hand is. De hoogte van het hormoon FSH 
en oestrogeen is ook niet bepalend voor de mate van uw klachten. Een daling 
van het hormoon oestrogeen in uw bloed hoeft dus te betekenen dat u klachten 
krijgt. Er is geen verband tussen de waardes, dus een kleine daling kan zowel 
geen, weinig of veel klachten geven.

Als er gestart wordt met hormonen is het ook niet zinvol bloed te prikken. Als 
de klachten verminderen, werken de medicijnen. Soms is bloedonderzoek nut-
tig. Bijvoorbeeld bij vrouwen met overgangsklachten jonger dan 40 jaar. Of bij 
vrouwen die geen baarmoeder meer hebben doordat die ooit verwijderd is bij 
een operatie. 

Klachten passend bij de vroege fase

A. Menstruatieklachten
B. Opvliegers
C. Urine verlies

A. Menstruatieklachten 

Tijdens de overgang verandert de menstruatie doordat de hormoonproductie 
van oestrogeen en progesteron in de eierstokken afneemt. Eerst daalt de proges-
teronproductie. De menstruatie wordt hierdoor onregelmatiger en de overgang 
begint vaak met menstruaties die sneller op elkaar volgen. Later worden de tus-
senpozen tussen de menstruaties vaak langer. Daardoor is het baarmoederslijm-
vlies de maand erop dikker en heeft u de volgende menstruatie meer bloed-  en 
stolselverlies.

Uiteindelijk blijft de menstruatie helemaal weg. Als de menstruatie 1 jaar weg-
blijft, noemen we dat de menopauze. Doordat de afname van hormonen meestal 
niet geleidelijk verloopt, maar met horten en stoten, kan dit aanleiding zijn tot 
wisselende klachten: 
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•  Menstruatie met kortere tussenpozen;
•  Menstruatie met langere tussenpozen;
•  Langduriger menstrueren (let bij langdurig en hevig menstrueren op een 

eventueel ijzertekort);
•  Kortere menstruatie;
•  Heviger menstrueren (soms gepaard gaand met verlies van stolsels);
•  Pijnlijkere menstruatie;
•  Meer klachten voor/tijdens de menstruatie (PMS = Pre-Menstrueel-Syndroom 

klachten);
•  Een combinatie of afwisseling van één of meer van bovenstaande verschijnse-

len.

Wanneer is onderzoek nodig?
De menopauze is een natuurlijk, biologisch proces en is geen medische aandoe-
ning. Maar lichamelijke klachten als hevig vaginaal bloedverlies, bloedarmoede 
en gebrek aan energie kunnen wel degelijk uw dagelijks leven verstoren. Dan is 
nader onderzoek aan te raden om andere oorzaken van menstruatieklachten, 
zoals vleesbomen, poliepen of een infectie uit te sluiten en een behandeling te 
overwegen.

Bij bloedverlies meer dan een jaar na de laatste menstruatie (post menopauzaal 
bloedverlies) is een bezoek aan de arts noodzakelijk. Alhoewel bij de meeste ge-
vallen de oorzaak van bloedverlies niet ernstig is, moet de mogelijkheid tot baar-
moederkanker uitgesloten worden.

Welke onderzoeken zijn mogelijk?
•  Allereerst doet de arts een gynaecologisch onderzoek om de baarmoeder-

mond te bekijken (plus een uitstrijkje) en inwendig onderzoek om uw baar-
moeder te beoordelen.

•  De gynaecoloog doet een echo-onderzoek om afwijkingen van de baarmoe-
der, zoals vleesbomen en poliepen op te sporen.

•  Afhankelijk van wat er gevonden is, maakt de gynaecoloog een gel-echo, een 
mini curettage (endometrium aspiratie) of kijkt de gynaecoloog met een dun 
kijkbuisje (hysteroscoop) via de schede in uw baarmoeder. Dit laatste heet een 
hysteroscopie.
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Behandelingen menstruatieklachten
Er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk. Het is altijd een behandeling 
‘op maat’.

Pil, hormoonspiraaltje of operatieve behandeling
Als er geen poliepen of myomen zijn gevonden, is de pil of een hormoonspiraaltje 
(Mirena) een eenvoudige oplossing. Overmatig bloedverlies kan dan tot wel 80% 
afnemen. Soms heeft de pil de voorkeur omdat ook de andere overgangsklach-
ten mee worden behandeld. Wanneer er geen bloeding meer komt na het stop-
pen van de pil, is de menopauze mogelijk onderweg. 
Bij poliepen of vleesbomen in de baarmoederholte heeft een operatie de voor-
keur. Dan verwijderen we de poliepen of vleesbomen. 

Endometriumablatie
Niet elke vrouw geeft de voorkeur aan hormoontherapie. Een behandeling 
waarbij door de gynaecoloog het baarmoederslijmvlies wordt weggehaald met 
radiofrequentie-energie (NovaSure behandeling) kan bij overmatig bloedverlies 
uitkomst bieden. Deze behandeling bevat dus geen hormonen. De klachten kun-
nen tot 95% afnemen.

B. Opvliegers

Opvliegers zijn plotselinge temperatuurwisselingen in het lichaam. Het gevoel 
lijkt op plotseling verhit raken en misselijk worden. Opvliegers kunnen een paar 
keer per week tot tientallen keren per dag voorkomen.

Oorzaak opvliegers
De oorzaak van opvliegers is waarschijnlijk een schommelend peil van het hor-
moon oestrogeen. Oestrogeen wordt aangestuurd vanuit de hypofyse in de her-
senen. De hypofyse is het centrale aansturingspunt in onze hersenen van alle 
hormonen, maar ook van de hartslag, de ademhaling en de verwijding van de 
hart- en bloedvaten. Door het wisselende hormoonpeil krijgt de hypofyse soms 
verkeerde signalen. Hierdoor kan de hypofyse denken dat de lichaamstempera-
tuur te hoog is. Daarop grijpt de hypofyse in door het afkoelmechanisme van het 
lichaam in werking te zetten.

Dit afkoelmechanisme gaat meteen werken en uw huid wordt koud en klam. Het 
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hart gaat harder kloppen het bloed stijgt naar het hoofd. Hierdoor breekt het 
zweet uit. Opvliegers gaan soms gepaard met hoofdpijn, duizeligheid en hart-
kloppingen. 

Hoewel opvliegers erg lastig kunnen zijn, kunnen ze gelukkig geen kwaad. Vaak 
komen ze ’s nachts (het zogenoemde nachtzweten). De één moet elke nacht 
meerdere keren de lakens vervangen, de ander wordt af en toe een keer badend 
in het zweet wakker. Als deze opvliegers zich vaak ‘s nachts voordoen, kan dit uw 
nachtrust behoorlijk verstoren. Daardoor kunt u zich overdag moe en lusteloos 
voelen. Op de lange duur kan slaapgebrek leiden tot meer vermoeidheid, con-
centratie- en ook geheugenproblemen.

Behandeling van opvliegers
Leefstijl 
Kleding: Draag kleding van natuurlijke stoffen zoals katoen, wol of zijde.
Draag meerdere lichte kledingstukken, zodat u gemakkelijker iets aan en uit kunt 
trekken.
Verkoeling: Een koud washandje in de nek kan heerlijk verkoelend werken (niet 
op het voorhoofd!). Ook wordt een kleine handventilator op batterijen aangera-
den die overal mee naartoe kan en snel verkoeling kan geven. 
Aerobics en Yoga: dit kan een betere kwaliteit van leven geven. Er is geen bewijs 
dat fysieke activiteit helpt tegen opvliegers.
Minder cafeïne en alcohol: kan een verbetering geven van opvliegers en nacht-
zweten.

Hormonale medicatie
Hormonale medicatie kan bij hinderlijke klachten. Het toedienen van van oestro-
geen vermindert de klachten van opvliegers/nachtelijke zweten, vaginale droog-
heid en plasklachten. Maar extra oestrogeen geeft geen garantie dat alle klachten 
weg gaan.

Welke medicijnen geschikt zijn, verschilt per persoon. Het hangt af van bijvoor-
beeld uw leeftijd, de fase van de overgang (voor of na de menopauze) en de aan-
wezigheid van de baarmoeder. De duur van de behandeling is afhankelijk van uw 
klachten. Oestrogeen voorkomt hart- en vaatziekten en botontkalking. Langdu-
rig gebruik (meer dan 5 jaar) van een combinatie van oestrogeen en progesteron 
adviseren we niet bij vrouwen ouder dan 60 jaar. 
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Geen hormonen, maar wat dan wel?
Voor wie geen hormoonbehandeling kan of wil, zijn er enkele alternatieven. 
•  Voor niet specifieke overgangsklachten zoals stemmingswisselingen is er Se-

lective Serotine Reuptake Inhibitor (SSRI). Serotine is een stofje dat een belang-
rijke rol speelt in stemming en gemoed. De werkelijke werking van SSRI is nog 
onbekend maar omdat SSRI bij de groep antidepressiva hoort, is niet iedereen 
enthousiast over het middel. Dat geldt vooral voor vrouwen die vinden dat ze 
niet depressief zijn. 

•  Gabapentine grijpt direct aan op het temperatuur regulatie in de hersenen en 
werkt goed tegen opvliegers en transpiratie. Het middel heeft bijwerkingen 
zoals slaperigheid en duizeligheid. Daarom is het belangrijk om het gebruik 
geleidelijk aan op te hogen tot een minimale dosis van 900 mg. Lagere dose-
ringen hebben geen effect. 

•  Cognitieve Gedrags Therapie heeft een aangetoond effect voor het verminde-
ren van opvliegers en nachtelijke transpiratie.

•  Traditionele acupunctuur kan een gunstig effect hebben op vermindering op-
vliegers en nachtelijke transpiratie.

•  Er is veel onderzoek gedaan naar natuurlijke producten en alternatieven. De 
meesten geven nauwelijks verbetering van de klachten. Sommigen lijken een 
geringe verbetering te geven bij opvliegers en daarmee kwaliteit van leven. 
Op nachtelijke transpiratie hebben deze producten geen effect. 

Kruiden
•  Plantaardige geneesmiddelen worden veel gebruikt, maar let op: natuurlijk 

betekent niet automatisch veilig. Sommige middelen zijn riskant vanwege bij-
werkingen, ongeschikt voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker 
of gevaarlijk in combinatie met andere, al dan niet plantaardige middelen.

•  Tovermiddelen zijn plantaardige geneesmiddelen sowieso niet. Hoe fraai de 
reclame van de fabrikant soms ook mag klinken. Er is in onderzoek nooit een 
werking aangetoond.

•  Kruiden die niet werken zijn: monnikspeper, ginkgo, hop, salie, valeriaan, teu-
nisbloem, ginseng, dong quai (Chinese engelwortel) en kava kava (gevaarlijk 
en verboden in de EU, soms toch te koop).

•  Zilverkaars zou soms een klein beetje helpen, maar er is geen goed onderzoek 
naar gedaan. Ook zijn er bijwerkingen, zoals buikklachten en huiduitslag. Het 
kan giftig zijn voor de lever, dus vrouwen die leveraandoeningen hebben (ge-
had) wordt het ontraden. Het kan ook een verhoogde kans geven op opnieuw 
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borstkanker of andere oestrogeengevoelige kwaadaardige aandoeningen. 
Vrouwen met borstkanker in de voorgeschiedenis wordt het gebruik van zil-
verkaars ontraden.

•  Sint-janskruid lijkt zinvol bij het bestrijden van depressies, maar het kan pro-
blemen veroorzaken met veel voorkomende medicijnen. Met name medicij-
nen die gebruikt worden voor de behandeling van borstkanker. Overleg eerst 
met uw huisarts of apotheker als u ook andere geneesmiddelen gebruikt, al 
dan niet op recept.

•  Rode klaver is een zogenaamd Fyto-oestrogeen en kan werken bij lichte klach-
ten van opvliegers en nachtelijke transpiratie.

Fyto-oestrogenen en supplementen
Het is bij onderzoek niet duidelijk geworden of deze supplementen werken. Een 
goede bron van fyto-oestrogenen is soja. Vrouwen krijgen vaak het advies hier 
meer van te eten of te drinken bijvoorbeeld in de vorm van sojamelk. Hetzelfde 
geldt voor andere voedingsmiddelen die rijk zijn aan fyto-oestrogenen, zoals 
erwten, bonen en kikkererwten. Soja eten kan darmklachten geven.
Onderzoek naar de werking van soja geeft wisselende resultaten. Meer onder-
zoek is nodig. Van alle sojaproducten lijken isoflavonen het meest te helpen. Dit 
moet echter alleen worden gebruikt door vrouwen die niet meer ongesteld wor-
den. Bij langdurig gebruik kan het slijmvlies in de baarmoeder worden aangetast 
en een verhoogde kans geven op baarmoederkanker. Heeft u na de menopauze 
last van bloedverlies? Ga dan naar een dokter voor verder onderzoek. 

C.  Urineverlies 

Ongeveer de helft van alle vrouwen tussen de 40 en 75 jaar kan met de volgende 
plasproblemen te maken krijgen: 
•  Urineverlies bij inspanning;
•  Urineverlies door aandrang;
•  Urineverlies door een combinatie van beide.

Urineverlies bij inspanning
Vrouwen vinden onwillekeurig (dus niet te beheersen) urineverlies één van de 
meest gênante klachten. In de leeftijd van 40 tot 60 jaar is er meestal sprake van 
onwillekeurig urineverlies door inspanning. Dit wordt ook wel inspanningsincon-
tinentie of stressincontinentie genoemd. 
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Op het moment dat een vrouw bijvoorbeeld moet lachen, hoesten of wat optilt, 
treedt er urineverlies op. Door deze actie is er een drukverhoging in de buik. De 
afsluiting van het plaskanaaltje door de bekkenbodemspier is dan onvoldoende 
om de urine in de blaas te houden. In een rustsituatie is dat nog wel mogelijk.
Vooral langdurige bevallingen zijn een oorzakelijke factor bij het ontstaan van 
verslapte bekkenbodemspieren. Vrouwen die geen kinderen via de natuurlijke 
weg of helemaal geen kinderen hebben gekregen, kunnen deze vorm van urine-
verlies ook krijgen.

Vrouwen spannen vaak hun bekkenbodemspieren aan om urineverlies te vermij-
den. Een verhoogde bekkenbodem-spierspanning kan leiden tot slecht uitplas-
sen. Hierdoor ontstaan vrij gemakkelijk blaasontstekingen, waardoor de vrouw 
ook weer vaak ’s nachts moet plassen (meer dan 1x) en pijn krijgt bij het vrijen.

Behandeling urineverlies bij inspanning
De behandeling bestaat uit fysiotherapie van de bekkenbodemspieren en/of een 
operatie.

Urineverlies bij aandrang
Vrouwen boven de 60 jaar hebben vooral last van onwillekeurig urineverlies door 
een plotselinge of soms constante aandrang om te gaan plassen (aandrang in-
continentie). Soms wel meer dan 20 keer per dag. Wanneer een vrouw een heftige 
aandrang voelt om te plassen, moet ze direct naar een toilet, want anders is er 
urineverlies. Het is een onderdeel van wat wordt genoemd een ‘overactieve blaas’, 
waarbij naast de aandrang en het urineverlies ook nachtelijk urineverlies hoort.
De oorzaak is een verandering in de prikkeloverdracht van de vulling van de blaas 
naar de hersenen, waardoor onwillekeurige samentrekkingen van de blaasspier 
ontstaan. Door zo’n samentrekking wordt de urine uit de blaas geperst.

Behandeling urineverlies bij aandrang
De behandeling bestaat uit blaastrainingen onder leiding van een fysiotherapeut. 
Eventueel met gebruik van elektrostimulatie om abnormale blaasprikkels af te 
remmen. Er zijn medicijnen die ook de prikkelbaarheid van de blaas afremmen.

Een combinatie van urine-incontinentie bij inspanning en aandrang
Een combinatie van beide vormen van onwillekeurig urineverlies komt ook voor. 
Meestal wordt begonnen met de behandeling van aandrang-incontinentie.
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Andere plasklachten 
•  Branderig gevoel bij het plassen. Door het wegvallen van de vrouwelijke (oes-

trogene) hormonen na de overgang wordt het slijmvlies van het plaskanaal-
tje dunner. Daardoor kan een branderig gevoel bij het plassen ontstaan. Het 
wat dikker maken van het slijmvlies door een zwakwerkend hormoon kan de 
klachten verhelpen.

•  Blaasontstekingen. Het plaskanaaltje van een vrouw is ongeveer 2,4 cm lang, 
maar dat is voldoende om ervoor te zorgen dat bacteriën niet in de blaas ko-
men. Wanneer de hormonen wegvallen, wordt het slijmvlies van het plaska-
naaltje dunner en neemt de spierspanning af. Daardoor is het voor bacteriën 
gemakkelijker om in de blaas te komen en een blaasontsteking te veroorzaken. 
De infectie moet behandeld worden. Vrouwen die vaak een blaasinfectie krij-
gen, wordt geadviseerd een zwakwerkend oestrogeen-hormoon te gebruiken 
om het slijmvlies wat dikker te maken.

Klachten passend bij latere fase  

•  De huid van de schede wordt dunner en is ook minder vochtig; 
•  Pijn bij het vrijen doordat de huid van de schede gevoeliger is geworden;
•  Verminderde zin in vrijen; libidoverlies door onder andere daling van de andro-

genen (mannelijke hormoon dat met name die uit de eierstokken komt);
•  Droge lichaamshuid, verlies elasticiteit van de lichaamshuid;
•  Spier- en gewrichtsklachten. 

Klachten passend bij veel latere fase
  
•  Het risico op aderverkalking en hartklachten neemt toe omdat de oestrogene 

hormonen de vaten beschermen verdwijnen;
•  Wat versterkte haargroei in het gezicht;
•  Botverlies (osteoporose) door een verminderde aanmaak van bot. De botten 

worden hierdoor poreuzer en er kan gemakkelijker een botbreuk optreden.  
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Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid loopt. Bent u niet tevre-
den? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt 
ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfuncti-
onaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in 
de folder ‘Uw tevredenheid, onze zorg’.

Contact

Bij vragen of gezondheidsproblemen kunt u ons bellen: Polikliniek Gynaecolo-
gie (tijdens kantoortijden): (050) 524 5840.Algemeen nummer Martini Ziekenhuis 
(buiten kantoortijden): (050) 524 5245.
Meer weten?
Voor meer gedetailleerde informatie  kunt u op de volgende websites terecht:

•  NICE Guideline Menopause: https://www.nice.org.uk/guidance/qs143
•  Dutch Menopause Society: www.demenopauzespecialist.nl
•  NVOG: Richtlijn Menopauze management 2018 CBO-richtlijnen:www.diliguide.

nl/richtlijnen/professionals
  www.oncoline.nl (Richtlijn borstkanker: Screening buiten het landelijk bevol-

kingsonderzoek borstkanker) 
•  https://www.rcog.org.uk/en/news
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Ruimte voor aantekeningen:
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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