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miljoenen mensen en professionals 
bewust gemaakt van man/vrouw-
verschillen in de gezondheidszorg.

Behalve hart- en vaatziekten, zijn 
er meer aandoeningen waar de ver-
schillen tussen mannen en vrouwen 
groot zijn. Zo worden ADHD en autis-
me vaak bij vrouwen niet herkend, 
terwijl depressies juist bij mannen 
vaker over het hoofd worden gezien. 
Ook hebben vrouwen drie keer va-
ker migraine dan mannen. Het is de 
meest voorkomende langdurige aan-
doening bij vrouwen en toch is de on-
wetendheid over deze hersenziekte 
nog groot. Met de campagne ‘Maak 
van migraine een hoofdzaak’, in sa-
menwerking met het Migrainefonds, 
willen we het taboe op migraine 
doorbreken (bron: www.migraineis-
eenhoofdzaak.nl). 

Onwetendheid
Naast onwetendheid over de ver-
schillen, is er ook te weinig ken-
nis over vrouwspecifieke aandoe-
ningen. Zo worden menstruatie- en 
overgangsklachten van vrouwen on-
voldoende herkend en serieus geno-

men. Dit kan grote invloed hebben 
op de kwaliteit van leven voor vrou-
wen. Wist je dat volgens sommi-
ge onderzoeken een derde van het 
ziekteverzuim van vrouwen tussen 
de 44 en 60 jaar valt toe te schrijven 
aan overgangsklachten? Terwijl een 
open gesprek tussen werkgever en 
werknemer, soms tot praktische op-
lossingen zoals een aangepast werk-
schema of werkplek kan leiden. 

Daarom blijven wij ons inzetten, 
zodat er in 2025 gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen zullen zijn in 
de gezondheidszorg. Naast gender, 
spelen ook aspecten als etniciteit, 
leeftijd, seksualiteit en sociaal eco-
nomische status een grote rol bij de 
gezondheid van een persoon. Het 
pleidooi waarmee cardioloog Ver-
wey haar lezing afsloot, is de lei-
draad voor de toekomst: om te ko-
men tot een gezondheidszorg op 
maat moet je rekening houden met 
de diversiteit van patiënten. Want: 
iedere patiënt is anders.

Hartinfarcten wor-
den bij vrouwen 
namelijk vaak ge-
mist, omdat zij 
andere sympto-
men kunnen heb-

ben dan mannen. In plaats van een 
hevige druk op de borst en uitstraling 
naar de (linker)arm, kunnen vrou-
wen o.a. last hebben van klachten als 
pijn in de kaak, rug, nek of bovenbuik 
en vermoeidheid. Niet alleen worden 
deze verschijnselen door artsen vaak 
te laat herkend, ze zijn ook als ‘afwij-
kende’ symptomen in de medische li-
teratuur opgenomen. Verwey eindig-
de haar lezing daarom met een plei-
dooi om meer aandacht te hebben 
voor de diversiteit van patiënten.

Sindsdien houdt WOMEN Inc. zich 
met dit thema bezig. Hoewel vrou-
wen gemiddeld ouder worden dan 
mannen, leven zij minder jaren in 
goede gezondheid. Men die quicker, 
but women get sicker. Dit komt om-
dat de gezondheidszorg van ouds-
her grotendeels gebaseerd is op het 
mannenlichaam. Het mannelijk li-
chaam werd gebruikt als basis voor 

experimenten en onderzoek. Vrou-
wen werden buiten beschouwing ge-
laten, omdat zij zwanger konden zijn 
of worden. Ook vonden onderzoekers 
het lastiger om vrouwen mee te ne-
men in medisch onderzoek door hun 
schommelende hormoonspiegels. 
Begrijpelijk in de historische context, 
maar het is voor ons onacceptabel dat 
vrouwen vandaag de dag nog steeds 
niet kunnen rekenen op de juiste di-
agnose en behandeling.

Behandel me als een dame
In 2011 hebben wij het initiatief ge-
nomen om de Alliantie Gender & Ge-
zondheid op te richten -een groep 
van mannelijke en vrouwelijke be-
leidsmakers, hoogleraren, psycho-
logen en artsen- met wie we dit the-
ma hoog op de agenda hebben gezet. 
In 2016 maakte het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
twaalf miljoen euro vrij voor een ken-
nisprogramma en meer onderzoek 
naar de gezondheid van vrouwen. 
In datzelfde jaar lanceerden wij onze 
campagne ‘Behandel me als een da-
me’. Met deze campagne hebben we 
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“Er is veel onwetendheid over het 
vrouwenlichaam in de gezondheidszorg”

Jannet Vaessen
Algemeen directeur van WOMEN 
Inc. en auteur van IEDEREEN Inc.

“Menstruatie- en 
overgangsklachten 
worden onvoldoende 
herkend en serieus 
genomen”
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VISIE

“Actief klachten navragen en betere 
voorlichting dragen bij aan tijdige 
behandeling gewrichtsklachten”

Andere  
gerelateerde 
ontstekings-

ziekten

INZICHT

Inflammatoire darmziekten, zoals 
de ziekte van Crohn en colitis ulce-
rosa,  zijn langdurige ontstekingen 
in de darmen. De meest voorkomen-
de klachten zijn onder andere dunne 
ontlasting of diarree, vaak met bloed 
en slijm, buikpijn, gewichtsverlies 
en vermoeidheid. 
Crohn en colitis ulcerosa horen bij de 
groep van immuun gemedieerde in-
flammatoire aandoeningen(IMID). 
Dit zijn ontstekingsziekten die ver-
oorzaakt worden door veranderin-
gen aan het afweersysteem. Deze 
ontstekingen zijn chronisch en kun-
nen leiden tot verschillende klach-
ten en gezondheidsproblemen. 
Ontstekingen die gerelateerd zijn 
aan dezelfde groep aandoeningen 
(IMID), kunnen op verschillende 
plekken in het lichaam voorkomen, 
zoals in de gewrichten (spondylar-
tritis), ogen (uveitis) en huid (psoria-
sis). Als je één van deze ontstekings-
ziekte (IMID) hebt, is de kans op een 
tweede of derde ontsteking gerela-
teerde aandoening groter. De klach-
ten kunnen zich gelijktijdig of na el-
kaar ontwikkelen. 
Het is belangrijk om klachten of een 
combinatie van klachten aan ge-
wrichten, darmen, huid of ogen al-
tijd te bespreken met de arts. Zo kan 
blijvende schade mogelijk worden 
voorkomen.

Lees meer op 
www.mijn-lichaam.nl

Gewrichtsklachten bij patiënten met inflam-
matoire darmziekten, kunnen ruwweg in twee 
groepen worden verdeeld. “De meeste gerap-
porteerde klachten onder IBD-patiënten zijn 
pijn en stijfheid in de kleinere gewrichten zoals 
de vingers, polsen en enkels,” legt Frank Hoen-
tjen, maag, darm en lever arts met IBD-speci-
alisatie in het Radboudumc, uit. “Tot 30% van 
patiënten rapporteert deze gewrichtsklachten, 
ook wel artralgieën genoemd. Deze klachten 
staan los van eventuele ontstekingen, aan de 
buitenkant en op röntgenfoto’s kun je hier dus 
niets van zien.  Patiënten kunnen veel last heb-
ben van deze aandoening waardoor ze dagelijk-
se dingen, zoals het uitoefenen van hobby’s of 
werk soms niet meer kunnen doen.” Pijnstil-
ling is de belangrijkste behandeling voor deze 
klachten.

Daarnaast heeft een groep patiënten ook een 
hogere kans op ontstekingen van de gewrich-
ten zelf. Dat is aan de buitenkant juist goed te 
zien doordat het gewricht gezwollen, warm 
en is rood, daarnaast doet het pijn. Ook in de 
wervelkolom kunnen dergelijke ontstekingen 
plaatsvinden met als gevolg pijn en stijfheid in 
de onderrug. Deze vormen van reuma zijn pijn-
lijk en eventuele schade aan het kraakbeen en 
de gewrichten is niet meer terug te draaien. Er 

is dan ook noodzaak om deze vormen van ont-
stekingsreuma tijdig te herkennen zodat art-
sen in goed overleg zowel de darm als gewrich-
ten met ontstekingsremmers of biologicals 
kunnen behandelen. 

Patient delay
Hoentjen merkt in de praktijk dat er bij reuma-
tische aandoeningen, die optreden bij IBD-pa-
tiënten, niet altijd tijdig genoeg actie wordt on-
dernomen. Dit heeft te maken met een aantal 
zaken. “Bij de behandeling IBD ligt de focus 

veelal op de darmen en andere klachten  
kunnen dan door de zorgverlener over het 
hoofd gezien worden, of afgedaan worden als 
bijwerking van de medicatie voor de chroni-
sche darmontstekingen. Soms wacht de pati-
ent zelf te lang met het bespreken van de  
gewrichtsklachten, omdat hij al genoeg aan 
zijn hoofd heeft, of omdat het niet in relatie 
met de darmen gezien wordt.  Het is dan ook es-
sentieel dat het hele behandelteam rondom de 
IBD-patiënt getraind wordt om dit soort klach-
ten actief na te vragen en te herkennen om tij-
dig actie te kunnen ondernemen. Daarnaast 
zou tijdens de diagnosestelling stil moeten 
worden gestaan bij het verhoogde risico van 
het ontwikkelen van gewrichtsklachten. De 
patiënt moet goed worden voorgelicht over hoe 
hij eventuele gewrichtsklachten kan herken-
nen. Tijdens de behandeling van beide aandoe-
ningen zou een gezamenlijk spreekuur van de 
MDL-arts en reumatoloog bij kunnen dragen 
aan de juiste gecombineerde zorg voor de pati-
ent. Ook zou elk ziekenhuis een aangewezen 
reumatoloog moeten overwegen met specifie-
ke IBD-specialisatie, die mee kan denken bij 
het herkennen en behandelen van gewrichts-
klachten en het combineren van therapieën 
om over- maar ook onderbehandeling te voor-
komen.” 

Bij patiënten met chronische 
darmontstekingen, de 
ziekte van Crohn of Colitis 
ulcerosa, krijgt 10 procent ook 
ontsteking van het bekken of de 
wervelkolom  en 13 procent krijgt 
gewrichtsontstekingen elders in het 
lichaam, bijvoorbeeld in benen of 
handen. Een vroegtijdige diagnose 
kan  blijvende schade aan de 
gewrichten voorkomen. Een goede 
samenwerking tussen de maag-
darm-lever arts en reumatoloog kan 
de zorg voor de patiënt nog verder 
optimaliseren.  

“Patiënten met de ziekte van Crohn of colitis 
ulcerosa die ineens pijnlijke, stijve, warme  en 
opgezwollen gewrichten hebben, moeten dit 
zo snel mogelijk aangeven bij hun arts,” ver-
telt arts in opleiding tot reumatoloog, Maren 
Hof-Karreman. Zij werkt in het Maasstad Zie-
kenhuis en promoveert in september op on-
der andere een studie over patiënten met chro-
nische inflammatoire darmziekten (IBD) en 
gewrichtsklachten.“Hoewel gewrichtsklach-
ten vaak voorkomen kunnen deze symptomen 
duiden op een vorm van ontstekingsreuma, 
die zo snel mogelijk behandeld moet worden 
om schade op de lange termijn te voorkomen,” 
licht zij toe. Uit onderzoek blijkt dat de ziekte 

van Crohn, colitis ulcerosa en verschillende 
vormen van ontstekingsreuma immuungere-
lateerde aandoeningen zijn die vaak in combi-
natie met elkaar voorkomen. “Die verhoogde 
kans op gewrichtsklachten is voor veel patiën-
ten met de ziekte van Crohn en colitis ulcero-
sa onbekend met als gevolg dat zij de klachten 
niet herkennen en onbehandeld blijven.”

Lastig te herkennen
Als gewrichtsklachten onbehandeld blijven 
kunnen de gewrichten op de lange termijn 
kapot gaan en dat kan veel dagelijkse pijn ge-

ven. Die schade is niet meer te herstellen. Waar 
moet je als patiënt met een chronische inflam-
matoire darmziekte op letten qua gewrichts-
klachten?
“Een vinger die ineens gezwollen is, een dikke 
knie of rugklachten kunnen tekenen zijn van 
ontstekingen. Ga dan vooral langs bij je huis-
arts of MDL-arts die dan kan bepalen of een 
doorverwijzing naar een reumatoloog verstan-
dig is. Sommige vormen van ontstekingsreu-
ma zijn erg lastig te herkennen omdat er geen 
bloedtest voor is. De arts moet dan af gaan op li-
chamelijk onderzoek en het verhaal van de pa-
tiënt. Hoe sneller je als patiënt aangeeft dat je 
last hebt van gewrichtsklachten, hoe eerder ge-
start kan worden met een eventuele behande-
ling.”

Afstemmen behandeling
De zorg rondom patiënten met de ziekte van 
Crohn, colitis ulcerosa en reuma zou nog beter 
georganiseerd kunt worden, vindt de arts-on-
derzoeker. “Samenwerking tussen de MDL-arts 
en reumatoloog waarbij een gezamenlijke be-
handeling centraal staat, zorgt ervoor dat de 
patiënt betere zorg krijgt. Hierbij kun je denken 
aan gezamenlijke spreekuren of het ontwikke-
len van screeningslijsten waarbij actief wordt 
gezocht naar IBD-patiënten met een redelijke 
kans op gewrichtsklachten.”

Frank Hoentjen
MDL arts Radboudumc

Maren Karreman
Reumatoloog Maasstad Ziekenhuis

Door Marjolijn Westerlaken

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa komen 
vaak voor in combinatie met gewrichtsklachten. Patiënten en IBD-behandelteams 
zouden nog beter voorgelicht en getraind kunnen worden in het actief herkennen en 
tijdig behandelen van gewrichtsklachten.

Verhoogde kans op gewrichtsklachten voor 
patiënten met chronische darmontstekingen 
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“Patiënten moeten 
hun klachten 
goed bijhouden en 
verwoorden”

“Toen ik ziek werd had ik in eerste instan-
tie geen last van mijn darmen, maar last 
van mijn gewrichten, dikke voeten en pijn 
in mijn rug,” vertelt Tineke Markus, direc-
teur van de Crohn en Colitis Vereniging 
(CCUVN). Zij leeft al 24 jaar met de ziekte 
van Crohn. “Die onverklaarbare klachten 
werden aan andere zaken gewijd, bijvoor-
beeld dat ik teveel had gedaan op een dag. 
Veel mensen met de ziekten van Crohn 
of colitis  krijgen daarmee te maken. Het 
kan zijn dat een patiënt gewichtsklachten 
heeft die uiteindelijk terug te leiden zijn 
naar de darmen. Een andere patiënt kan 
een chronische darmontsteking hebben 
met klachten als vermoeidheid, diarree, 
koorts en  buikpijn en krijgt daar een vorm 
van ontstekingsreuma bij.  De klachten 
kunnen optreden zowel tijdens een actie-
ve als inactieve ziekte. Dat maakt de her-
kenning ervan zo lastig.”

Klachten bijhouden
Hoe zorgen patiënten er voor dat ze voor 
beide aandoeningen een behandeling krij-
gen die goed op elkaar is afgestemd?  
“Het eerste portaal waar een patiënt 
meestal terechtkomt, is de huisarts,” legt 
Gerardine Willemsen, voorzitter van de 
Nationale Vereniging ReumaZorg Neder-
land, uit. Zij heeft al 16 jaar reuma en weet 
als geen ander hoe belangrijk een tijdige 
diagnose is.  “Veel hangt af van hoe goed 
je als patiënt je klachten kunt verwoor-
den. Daarom moet je je goed voorbereiden. 
Daar zijn verschillende tools voor zoals de 
‘3 goede vragen’ en ‘mijnIBDcoach’.”

Willemsen en Markus merken dat patiën-
ten vaak niet meer precies weten hoe vaak 
ze klachten hadden en hoe erg bijvoor-
beeld de vermoeidheid en pijn was. 
“Je verlegt daardoor ook steeds je grenzen. 
Door dit een aantal weken bij te houden, 
heb je een duidelijker beeld van het  bbel-
oop van je klachten en dit kan een juiste 

diagnose versnellen. Bij verschillende vor-
men van reuma zie je niet altijd iets aan 
de buitenkant. Ook zie je niet altijd ver-
hoogde ontstekingswaarden terug in het 
bloed. Vandaar dat het belangrijk is dat je 
als patiënt bij de juiste specialist terecht-
komt die goed op de hoogte is van de ver-
schillende vormen en uitingsvormen van 
de aandoeningen.”

Zowel Markus en Willemsen zijn het er-
over eens dat door multidisciplinair over-
leg de zorg voor patiënten met Crohn, coli-
tis en vormen van ontstekingsreuma nog 
beter vorm kan krijgen. Zo is het wenselijk 
dat na de doorverwijzing patiënten in het-
zelfde ziekenhuis geholpen kunnen wor-
den. Zo kunnen artsen met elkaar meekij-
ken en kan de diagnose en de uiteindelijke 
behandeling sneller gestart worden.

Centraal medisch aanspreekpunt
Willemsen: “Hoewel de zorg in Nederland 
goed is, missen we een centraal medisch 
aanspreekpunt dat bijhoudt wat er ge-
beurt bij de verschillende behandelaars . 
Nu moet de patiënt dat alleen doen en het 
is soms erg lastig om het overzicht te hou-
den. In dertien ziekenhuizen wordt ge-
werkt met   mijnIBDcoach en voor reuma-
patiënten zou een dergelijke aanpak ook 
heel fijn zijn.”

Markus: “Aan patiënten zou ik mee willen 
geven om je ziekte niet te bagatelliseren 
en niet te denken dat de klachten vanzelf 
over gaan. Ook al is de aandoening zo rus-
tig dat je geen medicatie meer nodig hebt, 
blijf wel onder behandeling van de specia-
list. Een ziekte als Crohn en colitis kan 
naast gewrichtsklachten ook huid- of oog-
klachten geven. Bovendien is het lastig 
voor andere mensen om te begrijpen dat – 
ook al zie je niets aan de buitenkant – pati-
enten wel vaak moe zijn. Het zou goed zijn 
als daar meer begrip voor kwam.”

Gerardine Willemsen de Mey
Voorzitter Nationale Vereniging van 

Reumazorg

Tineke Markus
Directeur CCUVN

De ziekte van Crohn of colitis ulcerosa komen 
vaak voor in combinatie met vormen van 
ontstekingsreuma of gewrichtsklachten. Waar 
moet je als patiënt met beide aandoeningen op 
letten en wat er kan verbeterd worden in de zorg? .

FEITEN EN  CIJFERS

De ziekte van Crohn wordt 
meestal ontdekt tussen 
15 en 30 jaar. Het 
kan echter op elke leeftijd 
ontstaan. De ziekte komt 

iets vaker voor bij vrouwen 
dan bij mannen. 

Colitis ulcerosa wordt 
meestal ontdekt tussen  

15 en 40 jaar
De ziekte komt iets vaker 
voor bij mannen dan bij 

vrouwen.

1% (170.000) 
van de mensen heeft een vorm van spondyloartritis. 

Dat is een vorm van ontstekingsreuma. 

Spondyloartritis
 is een verzamelnaam voor een groep reumatische 
aandoeningen met een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken, waaronder ontstekingen in het bekken, de 
wervelkolom en/of de gewrichten van de armen of benen. 

Gewrichtsschade is onomkeerbaar. 

13% van de mensen 
met IBD last van 

gewrichtsontstekingen op 
verschillende plekken in het 
lichaam, zoals bijvoorbeeld 

de handen. Dit is  
13× meer dan bij 
mensen zonder IBD.

10% van de mensen 
met IBD heeft last van 
gewrichtsontsteking 

van de lage rug, axiale 
spondylartritis (axiale SpA) 

genoemd. Dit is 10× 
meer dan bij mensen 

zonder IBD.

Deze spread is mede mogelijk gemaakt door AbbVie 

Ruim 
80.000 mensen 

hebben een chronische darmontsteking. Iets meer dan de 
helft hiervan colitis ulcerosa en iets minder dan de helft de 

ziekte van Crohn.

Door Marjolijn Westerlaken



MEDIAPLANET6  MIJN-LICHAAM.COM

INSPIRATIE

Steeds meer 
vrouwen 

ontdekken de 
menstruatiecup

Omdat vrouwen het beste voor hun lichaam 
willen, en ook bewuster aan het milieu 
denken, wordt de menstruatiecup steeds 
populairder. De cup is namelijk herbruik-
baar, gemaakt van medisch silicone en 
gaat een aantal jaren mee. Dat scheelt dus 

afval, het is veilig voor je lichaam én het scheelt je in maan-
delijks terugkerende kosten!

Het gemak van de cup
Je mag de menstruatiecup maximaal twaalf uur inhouden, 
maar meestal moet je hem tussen de twee tot zes keer per dag 
legen. Ook ’s nachts kan hij inblijven. Inbrengen doe je door de 
cup eerst op te vouwen, dan naar binnen te schuiven en vervol-
gens los te laten. De cup zit dan geseald tegen je vaginawand. 
Zo kan er niks uitlopen en kun je dus gerust met de cup gaan 
sporten of zwemmen! Legen doe je boven het toilet, waarna je 
de cup kunt omspoelen onder de kraan en direct kunt terug-
plaatsen. Heb je geen fonteintje in je toilethokje? Neem dan 
een flesje water mee, zodat je de cup toch schoon kunt spoelen. 
Eén keer in je cyclus steriliseer je de cup in een pannetje ko-
kend water of in een bakje water in de magnetron.

Welke cup moet ik nemen?
Er zijn inmiddels heel veel verschillende menstruatiecups te 
koop. Hoe weet je nu welke je moet nemen? Koop niet klakke-
loos de eerste de beste die je tegenkomt, want het hangt van 
een aantal factoren af welke cup het beste bij je past. Het is 
vooral belangrijk om te kijken naar de hevigheid van je men-
struatie, de hoogte van je baarmoedermond en de sterkte van 
je bekkenbodemspieren. Ook goedkope cups uit China zijn 
verleidelijk, maar deze cups zijn vaak niet gemaakt van me-
disch silicone, waardoor ze niet veilig zijn om in je lichaam te 
dragen. Laat je dus vooral informeren bij winkels die gespeci-
aliseerd zijn in menstruatiecups en die je persoonlijk advies 
kunnen geven!

Ken je cyclus!
“Menstrueren is de B-kant van zwan-
ger zijn”, stelt Paula Kragten, oprich-
ter van menstruatiemagazine Period.
nl. “Met zwangerschap word je gefeli-
citeerd. Beetje raar om je dan voor je 
menstruatie te schamen.”

Onwetendheid
Dat mensen het eeuwen geleden eng 
vonden wanneer vrouwen menstru-
eerden, begrijpt Kragten wel. “Bloed 
was slecht nieuws, want het gevolg 
van een verwonding en dus een te-
ken van gevaar. En dat door onwe-
tendheid culturen en religies aller-
lei regels gingen bedenken om men-
struerende vrouwen uit het openbare 
leven te weren, dat is ook nog te be-
grijpen. Maar dat wij nog steeds niet 
openlijk praten over ongesteld zijn, 
dat is echt onzin.”

Betere voorlichting
Wij vrouwen houden dat taboe, vaak 
onbewust, zelf ook in stand. “Onze 
oma’s en moeders hebben geleerd 
vooral discreet te zijn en wij hebben 
dat gedrag overgenomen. Maar daar-
mee doen wij onszelf behoorlijk te 
kort. Het is handiger om onze zonen 
en dochters respect en begrip mee te 
geven in plaats van schaamte. Er zijn 
namelijk veel te veel misverstanden. 
Laatst vroeg een meisje of je wel kunt 
plassen als je een tampon gebruikt. 
Dan is er toch iets ernstig misgegaan 
bij de biologieles en bij de seksuele 
voorlichting thuis en op school.”

Je lichaam en je cyclus leren 
kennen
Over menstruatie moet je juist wel 
praten. “Anders weet je immers niet 

wat gewoon en wat ongewoon is. 
Misschien heb jij wel last van hevig 
bloedverlies of hevige krampen en is 
het verstandig om eens te praten met 
je huisarts. Maar dat weet je alleen als 
je erover nadenkt en vergelijkings-
materiaal hebt.” Dat praten helpt je 
overigens ook om uit te zoeken wat 
voor jou de beste materialen zijn om 
het menstruatiebloed, dat anders dan 
je door reclames zou denken, gewoon 
rood is, op te vangen.

Kies het materiaal dat bij je past
Als je bedenkt dat je zo’n 38 jaar lang 
iedere maand een week ongesteld 
bent dan geef je in je leven heel wat 
geld uit aan bijvoorbeeld maandver-
band. “Dan is het wel zo logisch dat 
je een product kiest dat bij jou past”, 
stelt Kragten. “Voor de een is dat 
maandverband, voor de ander een 
cup of een tampon. Het hangt ook 

af van je levensfase. Je menstruatie 
verandert in de loop der jaren. Het is 
dus niet zo dat product X in variant 
Y voor nu en altijd de juiste keuze is. 
Er is een geschikt product voor ieder-
een en voor elk moment.”

Nooit meer schamen
Kragten hoopt dat door meer open-
heid de schaamte zal verdwijnen. “Ik 
vind het merkwaardig dat vrouwen 
zich vandaag de dag nog altijd scha-
men. Wij weten nu toch waarvoor 
het dient? Een gezonde cyclus is iets 
om trots op te zijn.”

Door Petra Lageman

Trots zijn op je lichaam 
betekent ook trots zijn 
op je menstruatie

Paula Kragten
Oprichter van menstruatiemagazine 
Period.nl en schrijfster van het boek 

‘Mooi rood is niet Lelijk’ 
FOTO: JEANNINE PAULICH/DENISE HOYLE.

Menstruatiecup.nl
Voel je fris en vrij

GESPONSORD

“Menstruatie, 
ovulatie en 
zwangerschap 
zijn tekenen dat 
ons lichaam goed 
functioneert. Dat  
is iets om trots op  
te zijn”

FEITEN

Vrouwen menstrueren in hun 
leven zo’n 500 keer. 

Je verliest tijdens je 
menstruatie 60 tot 80 milliliter 
bloed.

Je kunt zwanger worden als 
je vrijt tijdens je menstruatie.

Als je tegelijk ongesteld 
wordt met je vriendinnen dan is 
dat puur toeval. 

FOTO: LUNETTE

ILLUSTRATIES: ‘MOOI ROOD IS NIET LELIJK’ SPLINT MEDIA B.V.

FOTO: LUNETTE



Doorbreek het taboe
Toch is het niet zo vreemd dat wij ons schamen. Over 
ongesteld zijn wordt namelijk nauwelijks gesproken. Veel 
mensen vinden het zelfs een beetje vies. Hun reacties op 
het zien van een bebloed maandverbandje, of zelfs op 
een niet gebruikt maandverbandje, zijn doorgaans heel 
negatief. Het gevolg van dat ‘doodzwijgen’ en negatief 
reageren is dat veel vrouwen zich weleens schamen 
voor hun menstruatie. “Dat is eigenlijk te gek voor 
woorden”, stelt Libresse. “Vervelende opmerkingen over 
ongesteldheid, zijn niet normaal. Ongesteld zijn is dat 
wel.” Libresse hee�  wereldwijd onderzoek laten doen 
onder ruim tienduizend mannen en vrouwen. “De hel�  
van hen vindt dat er een stigma heerst op menstruatie. 
Het lijkt bijna een verborgen wereld. Zelfs op tv, in fi lms, 
tijdschri� en en boeken praat een vrouw bijna nooit 
openlijk over haar menstruatie. Juist dat zwijgen zorgt 
ervoor dat het stigma standhoudt en menstruatie een 
ongemakkelijk onderwerp blij� . Libresse wil dat taboe 
doorbreken en hee�  daarom de campagne #bloodnormal 
ontwikkeld.”

Niet geheimzinnig doen over ongesteldheid 
Je hebt ze vast wel gezien, die commercials die laten zien 
hoeveel vloeistof een maandverbandje kan opnemen. 
Maar daarbij gebruiken ze een blauwe vloeistof. 
Dat is vreemd want menstruatiebloed is natuurlijk 
rood. “En daarom gebruiken wij gewoon bloed in de 
reclamefi lmpjes”, stelt Libresse. “Ongesteld zijn, daar moet 
je niet geheimzinnig over doen vinden wij. Zo ongeveer 
de hel�  van de wereldbevolking is vrouw en dus ook 
regelmatig ongesteld. Laat gewoon zien wat ongesteld zijn 
is. Het is niets om je voor te schamen.”

Laat je niet tegenhouden als je ongesteld bent
Zo blij als sommige commercials ons willen doen geloven, 
voelt niet iedereen zich. Menigeen hee�  tijdens de 

menstruatie bijvoorbeeld best last van buikkrampen. 
Maar zelfs wie daar geen last van hee� , voelt zich vaak 
een beetje onzeker als ze ongesteld is. En dan doen wij 
dingen die juist heel leuk zijn soms liever niet. “Als je geen 
pijnklachten hebt, is het helemaal niet nodig om dingen 
te laten als je ongesteld bent”, vindt Libresse. “Met een 
tampon of een cup kun je gewoon zwemmen. Uitgaan 
en dansen is evenmin een probleem. De producten die 
verkrijgbaar zijn op internet, in de supermarkt of bij de 
drogist bieden een uitstekende bescherming. En wil je 
lekker vrijen, dan kun je dat gewoon doen.”

Sporten verlicht de pijn en verbetert je humeur
Dat geldt ook als het gaat om sporten. Sterker nog, uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je je vaak zelfs 
beter voelt als je sport. “Je hoe�  natuurlijk niet gelijk de 
marathon te gaan lopen. Maar even lekker sporten helpt 
wel om de pijn te verlichten. Bijkomend eff ect is dat je 
lichaam door te sporten endorfi ne afgee� . Dit hormoon 
wordt ook wel gelukshormoon genoemd. Je wordt er 
blij van. Dus heb je pijn omdat je ongesteld bent, en 
heb je misschien ook nog een wat slechter humeur dan 
gebruikelijk, ga dan juist sporten. Je voelt je beter en 
sporten helpt je ook nog eens van je slechte humeur af.”

Bekijk de antwoorden op libresse.nl

Menstruatie bloednormaal
Menstruatie is nog altijd een ongemakkelijk onderwerp. Wij verstoppen onze maandverbandjes en tampons. 
En als wij ongesteld zijn, doen wij heel veel leuke dingen liever niet. “Dat is helemaal niet nodig”, vindt Libresse. 
“Menstrueren is niets om je voor te schamen.”

Libresse ondervroeg 10.017 mannen en 
vrouwen tussen de 13 en 50 jaar over alles 
wat te maken hee�  met menstruatie.

600  +400  
Bijna 60 procent van de vrouwen schaamt zich weleens 
voor haar menstruatie.

570  +430  

Maar liefst 57 procent van de Nederlandse vrouwen verstopt 
daarom maandverband of tampons in handtas of beha.

750  +250  

Driekwart van alle deelnemers aan de enquête wil dat 
reclames een realistisch beeld geven van ongesteldheid. 

Slechts twee procent van de meisjes tussen de 13 en 17 jaar 
praat met hun vader over menstruatie.

Iets meer dan de hel�  van de meisjes in die lee� ijdsfase 
bespreekt menstruatie met hun moeder.

De hel�  van de tieners wordt nog liever gepest op school dan 
dat ze over menstruatie moeten praten. Waar of niet waar?

Als je ongesteld bent, heb je minder zin in seks. ?
Je verliest heel veel bloed tijdens je menstruatie. ?
Als je samenwoont of samenwerkt met andere meisjes en 
vrouwen, ga je op den duur tegelijk menstrueren. ?
Een menstruatiecyclus duurt altijd 28 dagen. ?

?
??

Door Petra Lageman
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INSPIRATIE

crackers & cookies 

www.biobites.eu

Biologisch | Glutenvrij | Lactosevrij | Plantaardig | Geen geraffineerde suikers
Laag in koolhydraten | Rijk aan vezels en omega-3 vetzuren

Love life, go organic!

GLUTENVRIJE

Ko ko s

Cookies
C h u n k y  B a n a n a 

Chunky Banana Kokos Kekse

Zutaten: Kokosraspel*, Banane*, Kakaobutter*, 

Flosamen*, Chicorée,  Vanille* 

*aus Ökologischem Anbau

Nährwert pro 100 g: 

Kcal 337, KJ 1410, Fett 34g, gesättigte 

Fettsäuren 29g, Kohlenhydrate 12g wovon 

Zucker 7,7g, Ballaststoffe 14g, Protein 3,7g, 

Salz <0.1g (kein Salz zusatz)

Kann Spuren von Nussen und Samen enthalten. 

Mindestens haltbar bis: sehe Unterseite. 

Nach dem öffnen trocken und kühl lagern. 

Kein GMO, künstliche Farb- oder Zusatzstoffe.

Enthält natürliche Fruchtzucker aus Kokosnus

Banane und Chicorée.

Chunky Banana Coconut Cookies

Ingredients: desiccated coconut*, banana*, 

cacao butter*, psyllium husk*,  chicory,  vanilla*

*Organic

Nutritional value per 100 g:

Kcal 337, KJ 1410, Fat 34g, Satured Fat 29g, 

Carbohydrates 12g of which sugar 7,7g, Fibre 14g, 

Protein 3,7g, Salt <0.1g (no salt added).

May contain traces of nuts and seeds.

Best before: see below. Keep dry and cool after 

opening. No GMO, artificial scent-fragrances or 

colouring.
Contains natural fruit sugar from coconut,  

banana and chicory.

Chunky Banana Kokoskoekjes

Ingrediënten: kokosrasp*, banaan*, 

cacaoboter*, cichorei, psyllium*, vanille*

*Biologische oorsprong

Voedingswaarde per 100 g:

Kcal 337, KJ 1410, Vet 34g, Verzadigd Vet 29g,

Koolhydraten 12g waarvan suikers 7,7g, 

Vezels 14g, Eiwit 3,7g, Zout <0.1g (geen zout 

toevoeging).

Kan sporen van noten en zaden bevatten.

Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde. 

Na openen droog en koel bewaren. 

Geen GMO, E-nummers, Kunstmatige geur-, 

kleur- en smaakstoffen. 

Bevat natuurlijke vruchtensuiker uit

kokos, banaan en cichorei.

Chunky Banana biscuits de Noix de Coco

Ingrédients: noix de coco râpe*, banane*, beurre de 

cacao*, psyllium*, chicorée, vanille* 

*d’Origine biologique

Valeur nutritionnelle par 100 g: 

Kcal 337, KJ 1410, Graisses 34g, Acides gras saturés 

29g, Glucides 12g dont sucres 7,7g, Fibre 14g, 

Proteines 3,7g, Sel <0.1g (no sel ajouté)

Peut contenir des traces de noix et graine. 

à Consommer de préférence avant le: voir en bas. 

Conserver au sec après l’ouverture.

Non OGM, couleur ou saveurs artificielles.

Contient le sucre naturel de noix de coco, banane, 

chicorée.

65 gramGeproduceerd door/Produced by/Hergestellt 

von/Fabriqué de: 

Biobites, Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen, 

Nederland, tel: +31(0)6 40848 347

info@biobites.eu | www.biobites.eu

/biobitesfood

Naast deze overheerlijke Kokos 

Cookies brengt Biobites al geruime 

tijd onder eigen label een aantal 

glutenvrije Raw Food 

lijnzaadcrackers op de markt. 

Ze worden net als de Kokos 

Cookies met de hand gemaakt en 

op lage temperatuur gedroogd. 

Alle producten van Biobites zijn 

ontzettend rijk aan vitaminen/

mineralen en enzymen en 

daarnaast ook nog smaakvol en 

lekker!

Daarnaast zijn ze:

vrij van gluten, lactose, gist,  

geraffineerde suiker en 

E-nummers, Vegan en Raw.

Kokos is niet alleen ontzettend 

lekker maar draagt ook bij aan 

een gezonde lifestyle. 

Oprichtster van Biobites is Simone 

van der Heide. Zelf leed ze jaren 

aan diverse gezondheidskwalen. 

Al snel legde ze de link tussen 

haar kwalen en voeding. De 

slogan Love Life Go Organic is 

haar op het lijf geschreven want 

een van de pijlers binnen haar 

bedrijf is Puur en Biologisch. 

Met Biobites wil ze een bijdrage 

leveren aan een groter bewustzijn 

met betrekking tot een gezonde 

lifestyle.

Ha
nd

gem
aakt in NL

EGAN

Geen 

toegevoegde 

suikers

Betrouwbaar 
zwangerschap 

voorkomen, zonder 
hormonen

Het verhaal van Jana 
“Ik was mijn spiraal na drie jaar helemaal zat. Ook bleef ik last houden 
van hoofdpijn, buikpijn, gevoelige borsten en stemmingswisselingen. 
Ook hiel ik veel vocht vast en had ik geen zin in seks. Daarnaast had ik 
geen idee waar ik in mijn cyclus zat omdat mijn menstruatie uitbleef. 
Dit leek mij niet in orde. Ik had het gevoel de verbinding met mijn li-
chaam helemaal kwijt te zijn.”

“Op een gegeven moment hoorde ik over Daysy. Daysy is een mo-
derne cyclus computer, die aan de hand van je basale lichaamstempe-
ratuur voor 99.4% nauwkeurig aangeeft wanneer je vruchtbaar bent 
en wanneer niet. Ook geeft de computer aan wanneer mijn eisprong 
plaatsvindt en dat allemaal binnen één minuut. 

Iedere ochtend meet ik nog voor het opstaan mijn lichaamstempera-
tuur door de geïntergreerde thermometer onder mijn tong te leggen.”

“Vervolgens geeft Daysy direct een gekleurd lichtje, waarna ik aan-
geef wanneer ik menstrueer. That’s it!”

GROEN = niet vruchtbaar. 
ROOD = vruchtbaar.

Daysy heeft een App
“Ik synchroniseer Daysy met de DaysyView App op mijn telefoon, bekijk 
mijn persoonlijke kalender en temperatuurgrafiek. Ook kan ik deze in-
formatie makkelijk met mijn partner delen via de partner app.”

“Door Daysy weet ik wanneer ik een zwangerschap moet voorkomen 
en wanneer het veilig is om niet zwanger te raken. Ook voel ik me er goed 
bij. Als ik ooit wel zwanger wil worden maak ik gebruik van de vruchtbare 
dagen. Voor mij geen anticonceptiehormonen meer!”

Daysy heeft een Pearl Index van 0.6 (werkelijke gebruikers index is 1.3).
99% van de Daysy gebruiksters beveelt deze methode aan.

Wat is voor jou een gezonde 
levenstijl?

“Voor mij betekent dat in balans 
zijn. Niet teveel van iets, maar ook 
niet jezelf dingen ontnemen. Je kunt 
niet het hele jaar door fit zijn en moet 
kunnen accepteren dat je soms min-
der fit bent. Soms moet je de teugels 
laten vieren.”

Hoe is een gezonde 
levensstijl bij jou ontstaan? 

“We aten thuis vroeger biologisch 
en vegetarisch. Mijn moeder nam 
ons ook mee naar meditatieweeken-
den. Ik mocht als kind geen suiker of 
kleurstoffen. Al vroeg ging ik op ka-
mers en heb mij toen verzet door al-
les uit te proberen: vlees, snoepen en 
veel alcohol drinken. My Killer Body 
Motivation is ontstaan omdat ik 
meer controle wilde hebben over 
mijn lichaam. Ik was nooit dik, maar 
was wel obsessief bezig met eten.  Al-
les draait uiteindelijk om balans. Die 
heb ik inmiddels gevonden, waar-

door ik nu wel kan genieten van een 
wijntje of stuk chocolade.”

Wat betekent sporten voor jou? 
“Sporten vind ik lekker en is een 

uitlaatklep. Het past in mijn dage-
lijkse routine. Door rugklachten 
heb ik een tijd niet kunnen trainen. 
In plaats daarvan wandel ik nu een 
half uur met de hond in natuurge-
bied Het Twiske. Ik wil nu wel weer 
strakker worden en ga weer cardio 
oppakken. Verder gebruik ik de 
stairs voor mijn benen en billen en 
sta ik op de loopband terwijl ik Pati-
ence speel.”

Hoe heb je dit na je zwanger-
schappen weer opgepakt?  

“Toen ik beviel van mijn dochter, 
Irem, was ik 18 jaar. Ik heb toen ze-
ven maanden lang borstvoeding ge-
geven en had geen behoefte om te 
sporten. Toen mijn zoon, Shai, werd 
geboren voelde ik de druk van men-
sen die naar mij keken, omdat ik be-

kend ben. Dat was niet fijn. Ik heb 
toen een HCG-kuur gedaan (waar-
door je hongergevoel verminderd 
wordt) en ben pas na drie maanden 
weer gaan sporten.”

Waar haal je inspiratie uit?
“Ik focus alleen op mezelf. Op je le-

venspad komen er dingen voorbij – 
blije, maar soms ook verdrietige din-
gen. Ik geloof dat die situaties met 
een reden op je pad komen en dat het 
allemaal lessen zijn die je moet om-
armen en accepteren, hoe moeilijk 
ook. Verder lees ik regelmatig boeken 
op het gebied van spiritualiteit en 
dat brengt mij veel.”

Wat wil je je kinderen 
meegeven?

“Ik vind het belangrijk dat mijn 
kinderen erop kunnen vertrouwen 
dat er altijd iemand is die je steunt. 
Zelfs als diegene er niet meer is. Ie-
mand die je onvoorwaardelijk 
steunt, geeft je kracht. Op het mo-

Door Marjolijn Westerlaken

Het anticonceptiegebruik 
in Nederland is hoog. De 

anticonceptiepil is populair 

van de vrouwen tussen 
18 en 24 jaar gebruikt 

de pil.

51%

Tussen 40 en 49 
jaar gebruikt 

een spiraal. De pil is 
de laatste jaren minder 

populair geworden. 

18%

nl.daysy.me  
Ontvang €20,- korting tot 1 september 2018 met Discount-code: VROUW.

Fajah Lourens staat bekend om haar 
killerbody en leeft zo bewust en gezond 
mogelijk. Ze vertelt hoe zij invulling geeft 
aan haar gezonde levensstijl.

“Je kunt niet 
het hele jaar 
fit zijn”

GESPONSORD DOOR PATRICIA DIJKEMA, DAYSY NEDERLAND

Foto: Rosalie van den Kerckhove
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EERLIJk, 
wingman is net 
als je eerste 
keer. zo snel 
ben ik om.

J
aarlijks worden ruim 1,3 mil-
joen Nederlanders gebeten 
door een teek. Als die teek be-
smet is met de Borrelia bac-
terie is de kans groot dat de 
teek de bacterie doorgeeft. 
En die bacterie kan leiden tot 
de ziekte van Lyme. In 2017 

werden ruim 27.000 Nederlanders besmet 
met deze bacterie. 

Bij een besmetting kunnen symptomen 
ontstaan zoals koorts, hoofdpijn, een stijve 
nek en vermoeidheid. Als de ziekte niet tijdig 
wordt herkend en behandeld, kan de bacte-
rie zich verder verspreiden door het lichaam 
en kunnen ernstige en zelfs blijvende klach-
ten ontstaan.

De meeste mensen weten dat ze alert 
moeten zijn bij een tekenbeet. En dat, ze-
ker als een cirkel verschijnt rondom de plek 
waar ze zijn gebeten, sprake kan zijn van de 
ziekte van Lyme. Op dat moment gaan men-
sen doorgaans naar de dokter. “Maar in on-
geveer de helft van de gevallen ontstaat geen 
rode ronde cirkelt”, vertelt Marlou Berbers, 
woordvoerder van Imhotep Medical Pro-
ducts. “En het beleid van de gezondheids-
zorg in Nederland is dat er alleen wordt ge-
test als die cirkel er wel is.” Dat kan tot ge-
volg hebben dat de ziekte pas in een veel 

later stadium wordt herkend en behandeld. 
“En dan kan al sprake zijn van ernstige en 
zelfs blijvende klachten.”

Het is mogelijk met een zelftest te controle-
ren of je bent besmet met de Borrelia bacterie. 
“Dat kan met de Easy Home Test Lyme – Te-
kenbeet”, legt Berbers uit. “Door middel van 
een vingerprik neem je bij jezelf een paar 
druppels bloed af. Met een pipet breng je dat 
bloed aan op een testcassette. Als je daarna 
nog enkele druppels van de bijgeleverde 
vloeistof toevoegt, heb je na 10 tot 15 minuten 
de uitslag. Is die uitslag positief, maak dan 
een afspraak met je huisarts. Hoe eerder de 
behandeling wordt gestart, des te groter de 
kans op volledige genezing.” 

ment dat je dat hebt, kun je dingen 
loslaten. Dat zie ik aan Shai, die zijn 
vader ruim een jaar geleden verloor 
en veel steun ervaart als we een 
kaarsje branden voor hem.”

GESPONSORD

De ziekte van Lyme, ook bekend als Borreliose, kan 
het zenuwstelsel aantasten en kan leiden tot ernstige 
neurologische klachten en huidaandoeningen. Het is van 
groot belang de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te 
constateren en te behandelen.

Jaarlijks 27.000 
besmettingen met 
ziekte van Lyme

Door Petra Lageman

“Nadat je bent 
gebeten door een 
besmette teek duurt 
het twee tot vier 
weken voordat je 
bloed antistoffen 
aanmaakt. Pas dan 
kun je testen of je 
besmet bent met 
de Borrelia bacterie 
die kan leiden tot de 
ziekte van Lyme”

Bij Fitgirlcode gaan we da-
gelijks het gesprek aan 
met vrouwen die aan de 
start van hun fit journey 
staan. Ze gaan flink aan de 
slag met een dieet en ver-
bieden zichzelf alle din-

gen waar ze ooit zo van genoten. Ze bereiken 
binnen korte tijd veel resultaat, maar zijn 
doodongelukkig. Dat weten we, omdat we 
dit zelf ook hebben meegemaakt. 

We hebben het allemaal moeten leren, 
maar zijn er inmiddels heilig van overtuigd: 
crashdiëten werkt niet, je lifestyle omgooien 
wel. Dat klinkt een stuk radicaler dan het ei-
genlijk is. Als je fitter wilt worden, lukt het 
je misschien heel even om al dat lekkers te 
laten staan, maar binnen de kortste keren 
komt er een moment dat je enorm snakt 
naar alles wat ‘slecht’ voor je is. En dat is he-
lemaal oké! Je mag best een beetje lief zijn 
voor jezelf. Heb je de hele week super gezond 
gegeten en weer een taart van een jarige col-
lega afgewezen? Laat je gezonde leefstijl in 
het weekend dan even lekker los. Ga uit eten 
en geniet alsjeblieft af en toe van een patatje. 
Je wordt niet dik van een keer zondigen, net 
als dat je niet fit wordt van sporadisch spor-
ten. Maak duidelijke afspraken en beloon je-
zelf als jij je hier ook aan hebt gehouden. We 
beloven niet dat het makkelijk wordt, maar 
je maakt het wel een stuk leuker door de ba-
lans er in te houden. 

Een fitte lifestyle moet leuk zijn en van je 
lichaam moet je houden, ook als daar af en 
toe een glaasje of reep te veel in gaat. Want 
het leven is veel te leuk om constant op di-
eet te zijn! 

Wil je meer tips over een gezonde life-
style? Bezoek dan fitgirlcode.nl voor jouw 
dosis motivatie! 

Zo houd 
jij je 

‘fit journey’ 
leuk

#FITGIRLCODE

TIPS

Top 3 gezonde 
tussendoortjes uit het 
nieuwste boek van 
Fajah ‘Killerbody back in 
shape – 12 weken dieet 
en trainingen voor na de 
zwangerschap:

Appel met kaneel

Handjevol studentenhaver 
of 30 gram rauwe noten

250 ml kwark met een 
theelepel honing

Foto: Rosalie van den Kerckhove
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Het 
condoom 

voor 
vrouwen

Meer genieten, betere bescherming. zo 
luidt de slogan van het merk FC2 vrou-
wencondoom Het zusje van het con-
doom voor mannen is minder gang-
baar in gebruik, maar kan voor som-

mige vrouwen en hun partners een alternatief zijn. 
“Met een vrouwencondoom neemt de vrouw zelf de 

controle, in plaats van afhankelijk te zijn van een heren-
condoom en van de man om dat mee te brengen”, zegt Re-
né van der Mark, sales en marketing directeur bij Medip-
hos OTC Consumer Health B.V., dat onder meer het vrou-
wencondoom FC2 verkoopt. Volgens Van der Mark bestaan 
er maar een handvol merken vrouwencondooms. Ze zijn 
nog niet zo populair als ‘gewone’ condooms en toch heb-
ben ze volgens hem verschillende voordelen.

Voordelen
Het grootste voordeel van het FC2 vrouwencondoom ligt 
in het feit dat het latex-vrij is, het is gemaakt van een syn-
thetisch rubber dat Nitrile heet. Hierdoor kunnen men-
sen met een latex allergie of gevoeligheid nog steeds een 
condoom gebruiken. Daarnaast voelt het condoom veel 
natuurlijker aan omdat het de lichaamswarmte ver-
spreid, en is het ook nog eens geurloos. Volgens van der 
Mark is vrouwencondoom daarnaast dunner dan sommi-
ge herencondooms, waardoor het gevoel tijdens de seks 
kan verbeteren.”

Het materiaal kan i.c.m. alle soorten glijmiddelen ge-
bruikt worden, terwijl een latexcondoom poreus word 
wanneer het met olie in aanraking komt.

“Het vrouwencondoom bestaat uit een binnenste en 
een buitenste ring, met daartussen nitrile rubber die de 
wanden van de vagina bedekt. De plastic ring breng je 
in de vagina in, de  zachte ring plaats je over de buiten-
ste schaamlippen. Het voordeel daarvan is dat bij juist ge-
bruik ook die plek beter beschermd is tegen soa’s. 

Vrouwencondooms zijn onder meer verkrijgbaar op 
www.topgezondheidsproducten.nl.” 

Datingapp Tinder heeft ervoor 
gezorgd dat veilig vrijen onder 
jongeren belangrijker is, zegt 
Jacqueline Texidor van CLS 
Healthcare. Jonge vrouwen 
zijn hierin geëmancipeerder 
dan voorheen. Hoe zit dat? 

“Jonge digitalen kopen veel vaker 
condooms online dan in de perio-
de voor de komst van Tinder. Ze zijn 
zich meer bewust van het belang 
van veilig vrijen. We zien eveneens 
een stijging in de verkopen van on-
ze soa-zelftests”, zegt general mana-
ger Jacqueline Texidor. 

De jonge digitalen zijn mensen in 
de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. 
CLS Healthcare beheert verschillen-
de (e-commerce) platforms online 
waar deze groep shopt voor bijvoor-
beeld voorbehoedsmiddelen, en 
was benieuwd welk gedrag er ach-
ter de stijgende verkopen schuilt. 
Het eigen onderzoeksteam nam de 
ontwikkelingen onder de loep. 

Seksueel actiever
“Jongeren zijn seksueel veel actie-

ver geworden met de komst van 
Tinder en hebben meer wisselende 
contacten. De datingapp maakt het 
leggen van contact om seks te heb-
ben veel makkelijker, een groot ver-
schil met de tijd voor de digitalise-
ring. Dat zorgt er simpelweg voor 
dat er meer vraag is naar deze mid-
delen. Al is ons niet bekend of men-
sen hierdoor ook daadwerkelijk al-
tijd veiliger vrijen.”

Emancipatie van de vrouw
Interessante uitkomst uit het on-
derzoek is dat het vooral jonge vrou-
wen zijn die zorgen dat er meer pro-
ducten worden verkocht. Dat geldt 
zowel voor de condoomverkopen 
op de platforms van het bedrijf als 
voor soa-zelftests. “Wij vonden dat 
best opvallend. Vermoedelijk ligt 
hieraan een zekere emancipatie 
ten grondslag. Datingsites waren 

in de tijd vóór Tinder meer gericht 
op mannen en wij menen dat vrou-
wen de aanschaf van condooms 
toen vooral aan hen overlieten. Te-
genwoordig zijn vrouwen veel snel-
ler en actiever betrokken bij online 
daten en ook veel gerichter op zoek 
naar seks. De behoefte om zichzelf 
te beschermen is hiermee gegroeid. 
En daarom kopen ze eerder en meer 
condooms online en zijn ze tegelij-
kertijd sneller geneigd zich (ano-
niem) te testen op soa’s.”

Minder schaamte
Het ligt volgens Texidor dus aan de 
populariteit van Tinder dat jonge 
vrouwen vanwege hun seksuele ac-
tiviteiten dus vaker middelen ko-
pen om zichzelf te beschermen. Zijn 
vrouwen op alle vlakken vrijer? “Of 
ze ook opener zijn over het doen van 
de soa-zelftests vraag ik me af, maar 
ik heb wel het idee dat de emanci-
patie doorzet en dat er minder 
schaamte is onder vrouwen. Zo zien 
we bijvoorbeeld dat ze vaker seks-
speeltjes kopen en zich sterker voe-
len om open te zijn over seks.” 

Door Marjolein Straatman

Vrouwen kopen vaker 
condooms online

Jacqueline Texidor
General Manager CLS Healthcare

“Een bijkomstig voordeel 
is dat een condoom een 
hormoonvrij alternatief is”

“De behoefte 
van vrouwen 
om zich te 
beschermen is 
groter”

“Jongeren 
hebben meer 
wisselende 
contacten 
dankzij Tinder”

GESPONSORD
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D
e Gynefix is een hormoon-
vrij koperspiraal, die be-
staat uit een chirurgisch 
draad waaraan enkele ko-

peren hulsjes zijn geregen. De vorm-
geving is daarmee compleet anders 
dan die van het klassieke T-vormi-
ge koperspiraal, waarbij koperdraad 
om een plastic frame is gewikkeld. 
Elise Braat, Productspecialist bij B-
Medical, het bedrijf achter de bijzon-
dere spiraal: “Er wordt vaak gedacht 
dat de baarmoeder een holte is, maar 
in werkelijkheid bestaat dit vrouwe-
lijke geslachtsorgaan uit twee spie-
ren die vrijwel op elkaar liggen. Je 
kunt je voorstellen dat het lastig is 
om daar zomaar een T-vormig spiraal 
tussen te plaatsen. Vaak past het nét 

niet, waardoor de kans bestaat dat de 
spiraal verzakt en dan zijn werk niet 
meer goed doet. Ook kan de klassieke 
spiraal vervelend in de zijkanten van 
de baarmoeder prikken. De Gynefix 
kent deze problemen niet, maar is 
vanwege het bijzondere flexibele ont-
werp en de kleine uitvoering juist ge-
schikt voor vrijwel iedere vrouw.”

Minder bijwerkingen
Een koperspiraal beschermt tegen 
zwangerschap door de afgifte van 
koper. Een vervelend neveneffect 
van koper is echter dat het menstru-
atieklachten kan verergeren. Elise 
legt uit hoe Gynefix deze bijwerking 
drastisch vermindert en toch min-
stens zo veilig is als andere koperspi-
ralen. “Bij de klassieke spiraal is het 
gedeelte koper dat tegen het plastic 
frame aan zit, niet werkzaam. Dit 
betekent dat er meer koper nodig is 
om hetzelfde beschermende effect 
te bereiken als in ons ontwerp. In de 
Gynefix hangen de koperen hulsjes 

aan een draadje, waardoor ze rond-
om koper afgeven. Hierdoor kun-
nen wij het kopergehalte lager hou-
den, waardoor de kans op verergerde 
menstruatieklachten afneemt.”

Natuurlijke cyclus
Er zijn verschillende redenen waar-
om vrouwen voor hormoonvrije an-

ticonceptie kiezen. De één reageert 
slecht op de hormonen en krijgt last 
van bijwerkingen zoals stemmings-
wisselingen of overgewicht, de an-
der wil liever zo min mogelijk ‘troep’ 
in haar lichaam. “Wat de reden ook 
is, een belangrijk voordeel van hor-
moonvrije anticonceptie is dat de 
natuurlijke cyclus gewoon blijft 
doorgaan. Dit betekent dat na het 
verwijderen van de spiraal, de oor-
spronkelijke vruchtbaarheid direct 
terugkeert. Iets wat natuurlijk zeer 
wenselijk is als zich op een bepaald 
moment een kinderwens aandient”, 
aldus Elise.

Betrouwbare bescherming 
tegen zwangerschap
Gynefix biedt 99% bescherming te-
gen zwangerschap en is hiermee 
één van de meest betrouwbare an-
ticonceptiemethoden. De spiraal 
wordt met een knoopje verankerd 
in de baarmoederwand, en kan dus 
niet verzakken, zoals bij de klassieke 
spiraal wel kan gebeuren. Eenmaal 
goed geplaatst doet Gynefix 5 jaar 
lang zijn werk, zonder dat je er om-
kijken naar hebt.  

“Wij trainen gynaecologen door 
het hele land in het correct plaatsen 
van onze spiraal en raden vrouwen 
dan ook altijd aan om deze uitslui-
tend door een getrainde gynaecoloog 
te laten plaatsen.” Wil je weten waar 
bij jou in de buurt een getrainde gy-
naecoloog zit, neem dan contact op 
met B-Medical.  

GESPONSORD

Hormoonvrij spiraal met lager kopergehalte
Hormonale anticonceptiemethoden hebben vaak bijwerkingen 
zoals stemmingswisselingen, gewichtstoename of vermindering 
van libido. Een hormoonvrij koperspiraal zoals Gynefix heeft 
deze bijwerkingen niet. Daarnaast heeft deze spiraal, door zijn 
bijzondere vormgeving, nog veel meer voordelen. 

Door Susan Cloesmeyer

Elise Braat
Productspecialist 

Veilig vrijen met 
de beste kwaliteit 
condooms van 
safe®

condoomfabriek.nl/safe

Safe condooms Super Lube met extra veel glijmiddel voor nog fijnere sex

Meer weten?  
www.gynefix.nl

“Na het verwijderen 
van de spiraal keert 
de oorspronkelijke 
vruchtbaarheid 
direct terug”
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Marieke Elsinga, tv-presentatrice voor RTL, heeft al lange tijd 
buikklachten. Enkele jaren geleden deed ze een sapkuur en 
dat hielp tegen de klachten. “Ik gebruik het nu als een reset 
van mijn lichaam.”

Marieke heeft al 
sinds haar puber-
teit bijna dage-
lijks last van een 
‘opgeblazen buik’ 

en buikpijn. Erg ongemakkelijk, 
vertelt ze. “Zéker als je een eten-
tje hebt, een leuk jurkje aan wilt of 
aan het werk bent. Mijn buik ziet er 
soms uit alsof ik al maanden zwan-
ger ben. Een dikke buik wil je con-
tinu inhouden, wat leidt tot meer 
buikpijn. Vaak negeer ik de klach-
ten, maar dat is helemaal niet goed 
natuurlijk. ”

Boosdoeners
Waarschijnlijk is lactose bij haar de 
boosdoener, vermoedt Marieke. Zij 
heeft koemelk vervangen door plant-
aardige melk, zoals havermelk of so-
jamelk. “Vooral room, ijs en slagroom 
leveren problemen. Maar ook weer 
niet altijd! Dat maakt het zo lastig. Ik 
denk dat er meer producten zijn waar 

ik slecht op reageer, zoals kool en he-
laas soms ook brood.”

Mariekes huisarts denkt dat zij een 
prikkelbare darm heeft. Eerder heeft 
zij tests laten doen bij natuurgene-
zers. “Maar eigenlijk zou ik toch eens 
mijn huisarts moeten vragen om een 
uitgebreide test.”

Ongeveer 3 jaar geleden was Ma-
rieke in het buitenland en deed daar 
een sapkuur. Zij merkte direct hoe-
veel goed dat deed. “De buikpijnen en 
opgezette buiken bleven uit, ik voelde 
mij daardoor fitter en slanker. Terug 
in Nederland zocht ik een goede kuur 
om af en toe te doen.” 

De eerste kuur deed Marieke in 
Turkije. In het begin was het zwaar. 
Zij moest wennen aan het niet eten. 
“Je lichaam moet detoxen, oftewel 
ontgiften van suikers, koffie en an-
dere stoffen waaraan we zo gewend 
zijn. Ik krijg dan snel hoofdpijn, maar 
weet dat dit gelukkig na 1 à 2 dagen 
verdwijnt. Daarna voel je je fit, slank 

en schoon. Zó fijn!”

Opgeruimd gevoel
Door de sapkuur valt Marieke ook af. 
Maar het voornaamste is voor haar 
het uitblijven van buikpijn, ook na 
een kuur. En ze noemt nog een leuke 
bijkomstigheid: “Je gaat ervan oprui-
men! Een sapkuur reinigt je lichaam 
én je hoofd. Dat geeft een opgeruimd 
gevoel, wat ik ook merk in mijn ge-
drag. Ik ruim op, rond werkzaamhe-
den af die al tijden liggen. Overal gaat 
even de bezem doorheen.”

Nu doet ze ongeveer elk kwartaal 
een kuur. Marieke merkt dat haar li-
chaam minder heftig reageert dan 
de eerste keer. Er ontstaat gewen-
ning. “Maar het schone gevoel blijft. 
Ik gebruik het als ‘reset’: weer even 
jezelf leren dat je niet de hele tijd 
hoeft te eten. Het is ook okee als je 
minder nuttigt.”

Een sapkuur van een paar dagen 
kan best pittig zijn. Wat vindt Marie-

ke het moeilijkst? “Ik moet beken-
nen dat ik het sociaal gezien wel saaie 
dagen vind. Ik woon in Amsterdam, 
spreek veel met vrienden af buiten de 
deur en ben gek op koffie, een wijntje, 
hapje eten. Als je dat een aantal dagen 
uit je agenda schrapt, of alleen gem-
berthee drinkt tijdens afpraken, is 
het leven wel een stukje saaier. Maar 
goed, dat is tijdelijk.”

Meer aandacht geven
Tijdens een kuur ontdoet het lichaam 
zich van gifstoffen. Marieke vindt dat 
fascinerend. “Dat merkte ik ook tij-
dens Expeditie Robinson, waar ik aan 

heb meegedaan. Daar at ik rijst, vis, 
krab en fruit maar geen suiker. Hoe-
wel ik erop let dat ik gezond eet, heb 
ik tussen kuren door toch nog wel 
eens darmklachten. Ik merk dat ik 
dat nog steeds te vaak negeer. Ik zou 
meer aandacht aan mijn klachten 
moeten besteden. Ik laat zuivel al zo 
veel mogelijk staan, maar ik ben ook 
dol op zoet.” 

Heeft ze een advies voor mensen 
met maag- en darmproblemen die 
overwegen een detox te doen? Jaze-
ker: “Mij helpt het om mijn lichaam 
te resetten. Probeer het ook eens! 
Wie weet!” 

‘Een sapkuur 
ontgift en 
reset mijn 
lichaam’

Door Kees Vermeer
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Onregelmatige stoelgang?

®Grünwalder  Nr. 1  

 Voor een natuurlijke stoelgang
 Unieke 7-kruidenformule met o.a. kaapse 

aloë, senna en sporkehout
 1 tablet per dag

o.a. verkrijgbaar bij

Deze unieke kruidenformule bevat o.a. kaapse aloë, senna en sporkehout, die bijdragen aan een normale dagelijkse stoelgang. 

advertentie grunwalder.indd   1 4/06/2018   14:17:32

Stomabreuk geeft 
extra problemen

Wanneer spreek je van een 
moeilijke stoelgang?

“Gemiddeld kun je zeggen dat wanneer je 
minder dan één keer in de twee dagen ontlas-
ting hebt of vaker dan twee keer per dag, er 
reden is tot zorg. Ook wanneer je er last van 
hebt - pijn, een opgeblazen gevoel of extreem 
stinkende ontlasting - is het goed om te kij-
ken wat de oorzaak is.”

Wat zijn de oorzaken van deze 
stoelgangproblemen?  

“De belangrijkste oorzaak van verstopping is 
te weinig vocht, vezels of gezonde vetten. Daar-
naast kan te weinig beweging en een tekort 
aan darmflorabacteriën leiden tot verminde-
ring van de peristaltiek, de voortstuwende be-
weging van de darmen. Ook stress heeft een 
negatieve uitwerking op de darmen.”

Welke bijkomende klachten 
kunnen darmproblemen met zich 
meebrengen?

“Je darmgezondheid is enorm verbonden 
met vele andere gezondheidsaspecten. Over-
gewicht, vermoeidheidsklachten en depres-
siviteit kunnen direct verband houden met 
darmproblemen of een darmflora die niet in 

balans is. In dat geval zit de oorzaak niet tus-
sen je oren, maar is het puur lichamelijk.”

Zoeken mensen op tijd hulp?
“In mijn beleving niet. Veel mensen zoeken 

pas hulp als de problemen heel ernstig wor-
den. Er heerst nog altijd een taboe rond het 
onderwerp, dus velen weten vaak niet dat één 
keer in de vijf dagen ontlasting niet normaal 
is. Ze gaan pas naar de huisarts als ze heel veel 
pijn hebben of er bloed bij hun ontlasting zit.”

Wat voor advies heb je voor een 
betere stoelgang?

“Eet meer vezels, vooral die uit groente en 
fruit. Veel mensen denken bij vezels aan vol-
korenbrood, maar die uit groente en fruit zijn 
veel interessanter. Vervang je broodlunch 
eens door een groentelunch of saladelunch. 
Daar zitten veel verschillende soorten vezels 
in en die hebben we allemaal nodig. Iets an-
ders, wat vaak over het hoofd wordt gezien; 
eet gefermenteerde voeding zoals yoghurt, 
kefir en rauwe zuurkool. Je darmflora heeft 
de bacteriën die daarin voorkomen ook nodig. 
En mocht het echt niet lukken om gefermen-
teerde producten te eten, neem dan een sup-
plement.”

Door Kees Vermeer

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2018-06. 
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

Probeer nu gratis! 
Ga naar www.coloplast.to/telegraaf

NIEUW!

De unieke huidplak 
voor een stomabreuk! 

Ongeveer een derde van alle 
mensen met een stoma krijgt 
te maken met een zogeheten 
stomabreuk: een zwakke plek in de 
buikwand die een grote uitstulping 
kan worden.

De 78-jarige Bé Bolt uit Apeldoorn had in 
2010 een ernstige verstopping in de dikke 
darm. Bolt kreeg eerst een tijdelijke sto-
ma, maar door complicaties uiteindelijk 
een blijvende. Ook kreeg hij een behoorlijke 
stomabreuk.

Korset
Bolt draagt sindsdien een op maat gemaakt 
korset voor ondersteuning en om verdere uit-
stulping van de breuk te voorkomen. “Mijn 
vrouw en ik zijn voortdurend op zoek naar de 
juiste leveranciers van passende stomamate-
rialen. Via een artikel in het blad van de Sto-
mavereniging kwam ik in contact met een 
medisch instrumentmaker die korsetten 
maakt. Door het korset pasten mijn kleren 
niet meer, maar gelukkig heb ik kledingzaken 
gevonden voor de juiste kleding.”

De operaties hebben bij de heer Bolt de no-

dige littekens op zijn buik achtergelaten. De 
stomabreuk doet geen pijn meer. “Maar ik 
ben ’s avonds wel blij als het korset uit kan. Al 
met al is het een behoorlijke druk op je buik, 
en het zit allemaal niet echt prettig als het 
warm weer is.”

Lekkage
Vanwege de grootte van de stoma en ook nog 
eens de breuk, is het lastig om de stomazak 
goed te bevestigen. De huidplak geeft nogal 
eens lekkage. Dat bemoeilijkt de verzorging 
van de stoma en er is niet altijd direct gele-
genheid om de lekkage te verhelpen. Vanwe-
ge de uitstulping zou een ronde vorm van de 
huidplak beter passen dan een platte vorm. 
Zo’n ronde vorm is inmiddels wel in ontwik-
keling, maar het vraagt oefening om daar-
mee te werken. “We hebben veel contacten 
met leveranciers. We merken dat zij hun 
producten aanpassen aan specifieke wen-
sen. En we bezoeken ook contactdagen voor 
lotgenoten. Daar kunnen we in een onge-
dwongen sfeer informatie en ervaringen 
uitwisselen. We horen dat er steeds beter 
passende producten worden ontwikkeld, 
juist voor de stomabreuk.”

Vocht, vezels  
en gezonde  
vetten in de strijd tegen 
stoelgangproblemen

Door Susan Cloesmeyer

Iedereen doet het, één of meerdere keren per dag, en toch praten we liever niet 
over onze stoelgang. Nienke Gottenbos, darmfloratherapeut en auteur van het 
boek De Poepdokter – Gezond van Mond tot Kont, windt er geen doekjes om.  
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Pauline Weuring stond op haar vierde al te koken en deelt sinds 2010 
recepten op haar blog Uit Pauline’s Keuken. Feel good food is haar passie. 
Wat dat is? Eten waar je blij van wordt, zegt ze, en dat dus vooral héél lekker 
is. Maar, voeding moet ook gezond zijn. “Ik kies graag voor voedzame 
en pure producten. Ook moeten gerechten makkelijk zijn om te maken. 
Gelukkig heb je met een paar goede ingrediënten al snel een lekkere 
maaltijd. Met groenten kun je bijvoorbeeld heel veel.”

Doordeweeks kook 
ik altijd zelf, eten 
we gezond en be-
vatten de maaltij-
den geen onnodi-
ge toevoegingen. Ik 

ben altijd al gek op groenten geweest. Het 
mooie is dat je er eindeloos mee kunt vari-
eren. Mijn ultieme feel good food is mijn 
lasagne, waarbij ik de lasagnebladen ver-
vang door gegrilde aubergine. Zo lekker. 
De zoete aardappel is ook zo’n veelzijdig 
ingrediënt. Je kunt ‘m vullen met wat feta 
en in de oven schuiven, er frietjes van ma-
ken en ‘m natuurlijk lekker stampen.”

Snel op tafel
Hoewel ze zich zo nu en dan terugtrekt in 
de keuken voor uitgebreidere kooksessies, 
is Pauline doorgaans op zoek naar manie-
ren waarop koken sneller en makkelijker 
kan. “Je kunt vrij snel een gezonde maaltijd 
neerzetten, bijvoorbeeld een salade Niҫoise 
binnen vijftien minuten. Je gooit wat boon-

tjes, krieltjes, sla en ansjovis door elkaar en 
klopt zelf een dressing van yoghurt, mayo-
naise en wat verse kruiden. Ik ben ook fan 
van Mexicaans eten; met tomaatjes, kid-
neybonen, maïs, wat kruiden en kip heb je 
heel snel en eenvoudig een voedzaam en ge-
zond gerecht.”

Meal preppen 
Echt geen puf om na een lange dag iets ge-
zonds in elkaar te draaien? De foodblogger 
raadt je aan eens te meal preppen. “Hierbij 
kies je een dag uit waarop je voorbereidin-
gen treft voor je gezonde voeding op ande-
re dagen. Marineer de kip, kook de pasta 
voor je pastasalade of snij alvast wat harde 
groenten.” 

Feel 
good 
food  
uit Pauline’s 
keuken

 
 en  

de groentespecialist

  

“Een salade Niҫoise 
zet je binnen vijftien 
minuten op tafel”

Foodies kennen haar van haar si-
te Beaufood die bol staat van de 
healthy voeding. “In mijn studen-
tentijd vlogen de kilo’s eraf toen 

ik mezelf een gezonder eetpatroon aan-
leerde. Een vriendin vond dat ik de recept-
jes en eetschema’s online moest zetten. Zo 
begon mijn bedrijf. Gezonder eten is echt 
niet moeilijk, al heb ik ook wel eens uitda-
gingen. Staat er ijs, dan móet ik dat heb-
ben. Dat is ook helemaal niet erg.”

Ontzeg jezelf niets
“Mijn belangrijkste tip is dan ook: Ont-
zeg jezelf niets. Als je nooit meer chips 

mag, wil je het juist en is de kans groot dat 
(stiekem) die hele zak leeg gaat. Spreek met 
jezelf af dat je twee keer per week een bakje 
mag en hou je eraan.”

Zelf maken!
“Als je gezonder wilt eten en precies 
wilt weten wat je binnen krijgt, is het 

een goed idee om meer voeding zelf te gaan 
maken. Het bereiden van je eigen sauzen en 
pesto’s is niet moeilijk, lekker en je weet pre-
cies wat er in zit.”

Probeer verschillende 
bereidingswijzen

“Maak groenten spannender door ze 
anders te bereiden. Bak een aubergine 

niet, maar pof en pureer ‘m. Puntpaprika’s 
kun je uithollen en vullen met quinoa en 
munt, dat ziet er ook heel leuk uit. Experi-
menteer.”

Verwerk groenten in elke maaltijd
“Met het eten van meer groenten 
werden mijn cravings naar suiker op 

een gegeven moment minder. Je kunt 
groenten in al je maaltijden verwerken. 
Voeg bijvoorbeeld wat geraspte wortel toe 
aan je havermout in de ochtend, of pom-
poen aan je haverpannenkoekjes. Ook lek-
ker met wat kaneel.”

Maak het jezelf gemakkelijk
“Veel mensen zeggen dat ze geen tijd 
hebben voor gezonde voeding. Maar 

het lukt zeker, als je het jezelf maar gemak-
kelijk maakt. Kook grote hoeveelheden en 
vries maaltijden of bijvoorbeeld sauzen in 
porties in, dan heb je een gezond alternatief 
in huis.”

Gezond, lekker en makkelijk kunnen heel goed 
samengaan, weet foodblogger Bo Schinkel. 

Gezonde tips van 
foodblogger Bo

Door Marjolein Straatman

Door Marjolein Straatman
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EEN HEERLIJK VIERUURTJE.

 ZONDER GLUTEN, BOORDEVOL SMAAK.
Alle andere glutenvrije vegan producten vind je op limafood.com
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Heb jij al tijden last van een opgezette buik, is het gevoel van 
een opgeblazen buik niet meer weg te denken of skip jij re-
gelmatig een gezellige avondje omdat je buikkrampen de 
overhand nemen. Zonde! Misschien heb jij wel een lactose-
intolerantie en daar is (gelukkig) gewoon iets aan te doen. 

Kom er nu achter of jij lactose-intolerant bent.

Je hebt last van krampen
Heb jij regelmatig last van krampen en is je ontlasting anders dan nor-
maal? Er bestaat een kans dat jouw lichaam lactose niet goed verteert en 

jij dus lactose-intolerant bent. Loop er niet langer mee rond en laat het chec-
ken bij de dokter.

Je hebt het gevoel dat er een ballon in je buik zit
Is je buik opgezet of heb jij juist alleen het gevoel dat je met een immense 
belly rondloopt? Ook dit is een verschijnsel dat vaak voorkomt bij iemand 

met een lactose-intolerantie. Blijf hier dus niet mee rondlopen.

Je hebt niet altijd trek
Hoewel je normaal gesproken niet kunt stoppen met eten en bekend 
staat als het meisje met een tweede maag, heb je nu soms niet meer zo-

veel trek. Huh? Daar gaat iets mis. Bij een lactose-intolerantie ontstaan er 
maag- en darmklachten en dit heeft weer invloed op je eetlust. De verminder-
de eetlust leidt misschien wel aan gewichtsverlies of een tekort aan voedings-
stoffen in je lichaam. Bij twijfel altijd even langs de huisarts gaan dus.

Heb jij een lactose-intolerantie? No worries! Er zijn tegenwoordig genoeg 
alternatieven op de markt. Het enige wat jij vanaf nu skipt zijn producten 
met melkzuren (lactose). Check dus altijd de ingrediëntenlijst op een ver-
pakking. Soja is een hele goede vervanger, waarbij je meestal net zoveel ei-
witten en calcium binnenkrijgt als bij gewone koemelk. 

Wat zijn gluten eigenlijk?
“Gluten zijn eiwitten die voorko-

men in granen zoals tarwe, gerst en 
rogge. Het zorgt ervoor dat brood kan 
rijzen en lekker soepel wordt. Behal-
ve in brood zit gluten ook in bijvoor-
beeld crackers, pasta, muesli en in 
koekjes.”

Wat is glutengevoeligheid?
“Bij mensen met glutengevoelig-

heid raakt de darmwand geïrriteerd 
wanneer deze in aanraking komt 
met gluten. Hierdoor ontstaan uit-
eenlopende klachten zoals een opge-
blazen gevoel, buikpijn, winderig-
heid, obstipatie of juist diarree. Ook 
als na het eten vermoeidheid op-
treedt, kán dit duiden op glutenge-
voeligheid.”

Hoe ontstaat 
glutengevoeligheid?

“Wij eten eigenlijk veel te veel gra-
nen. Ons lichaam is daar niet op in-
gesteld, waardoor na verloop van tijd 
de darmen overgevoelig kunnen 
worden.” 

Is glutengevoeligheid 
hetzelfde als coeliakie?

“Nee, absoluut niet. Coeliakie is 
een ernstige aandoening, waarbij ie-
mand absoluut geen gluten kan ver-
dragen. Mensen met coeliakie kun-
nen al heel ziek worden van een 
kruimeltje brood of van iets dat met 
gluten in contact is geweest. 

Bij glutengevoeligheid is sprake 
van mildere klachten, die eventu-
eel kunnen duiden op een gevoelig-
heidsreactie van de darmen. Dat is 
heel wat anders. Ik begrijp best dat 
mensen met coeliakie soms argwa-
nend kijken naar anderen die glu-
tenvrij eten en het dan een ‘hype’ 
noemen. Aan de andere kant denk 

ik, als we ons er beter bij voelen, 
waarom niet?”

Wat is jouw advies voor 
mensen die klachten hebben?

“Probeer eens minder gluten te 
eten en kijk wat het effect is. Er zijn 
steeds meer mensen die, na een peri-
ode minder of geen gluten eten, ver-
lichting ervaren of waarbij klachten 
zelfs helemaal verdwijnen. Het is 
niet voor iedereen de heilige graal, 
maar zeker de moeite waard om eens 
te proberen.” 

Is het moeilijk om minder 
gluten te eten?

“Nou, je moet wel even zoeken naar 
goede alternatieven. Gelukkig zijn er 
steeds meer glutenvrije producten te 
koop, zoals linzenpasta of bruine 
rijstpasta. Wel moet je goed opletten 
en etiketten lezen, want in veel glu-
tenvrije producten zit veel suiker. 

De grootste uitdaging is denk ik 
het vinden van lekker glutenvrij 
brood, zonder toevoegingen. Toch 
is dit tegenwoordig bij steeds meer 
biologische winkels te vinden. En je 

kunt natuurlijk ook zelf glutenvrij 
brood maken of boekweitpannen-
koekjes bakken.”  

Welke granen kun je wel 
eten als je gevoelig bent 
voor gluten?

“Granen zoals boekweit, teff en 
quinoa zijn glutenvrij. Haver is van 
nature ook glutenvrij, maar wordt 
vaak verwerkt in een bakkerij of fa-
briek waar ook tarwe wordt ver-
werkt. Hierdoor kan de haver met 
gluten in aanraking komen.”

Zijn er misverstanden over 
glutenvrij eten?

“Veel mensen denken dat spelt 
een glutenvrije graansoort is, terwijl 
de eiwitten in speltbrood heel erg lij-
ken op die van tarwebrood. Spelt-
brood bevat dus vrijwel net zoveel 
gluten als tarwebrood.”

Is het zinvol om minder 
gluten te eten als je geen 
klachten hebt?

“Ik ben ervan overtuigd dat veel 
mensen zich beter voelen als ze geen 
of minder gluten zouden eten, ook als 
ze niet direct klachten hebben. Maar 
natuurlijk zijn er ook mensen die 
geen verschil merken. In ieder geval 
raad ik iedereen aan eens te letten op 
de hoeveelheid granen die ze eten.”  

Helpt glutenvrij eten ook bij 
het afvallen?

“Jazeker. Tarwe heeft namelijk 
veel invloed op de bloedsuikerspie-
gel. Na het eten van brood of pasta 
stijgt de bloedsuikerspiegel snel en 
daalt vervolgens ook weer snel. Dat 
zorgt ervoor dat je kort na het eten 
alweer trek krijgt. Als je wilt afval-
len, kun je tarweproducten dus beter 
vermijden.”

Door Susan Cloesmeyer

“Lees goed de etiketten van 
glutenvrije producten”

Vivian Reijs
Presentatrice en voedingsexpert

Glutenvrij eten een hype? Presentatrice en voedingsexpert 
Vivian Reijs ziet dat er inderdaad meer aandacht is voor 
glutengevoeligheid. “Steeds meer mensen ontdekken het 
positieve effect van het eten van minder gluten eten. Niet 
verbazingwekkend als je je realiseert dat we eigenlijk veel te 
veel granen eten.” 

PASTA MET GROENE GROENTESAUS, KALKOENFILET EN AVOCADO
Bereiding: 30 minuten voor 4 personen

INGREDIËNTEN

350 g glutenvrije pasta
1 ui
1 teen knoflook
2 el boter
2 courgettes
1 el gedroogde Italiaanse kruiden
400 g kalkoenfilet
200 g gekookte doperwten
1 avocado
10 g vers basilicum, fijngehakt
30 g zongedroogde tomaten, in reepjes

BEREIDING

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de 
verpakking in ruim water met zout beetgaar.

Maak de ui en knoflook schoon. Snipper de ui en 
snijd de knoflook fijn. Verhit de boter in een braadpan, 
fruit de ui en knoflook 5 minuten aan zonder te 
kleuren. Snijd de courgettes in stukken en voeg toe. 
Breng op smaak met Italiaanse kruiden, zout en peper. 
Leg een deksel op de pan en stoof de courgette 
zachtjes gaar. Voeg een lepel pastawater toe als de 
courgette te droog is. Voeg na 8 minuten de 
doperwten toe.

Verhit de boter in een koekenpan, bak de kalkoenfilets 
op middelhoog hoog vuur in 10 minuten goudbruin en gaar. 
Keer de kalkoenfilets regelmatig tijdens het bakken.

Schep de helft van de groenten bij de pasta. Pureer 
met een staafmixer de resterende groente tot een gladde 
saus. Roer de saus door de pasta.

Verdeel de pasta over 4 diepe borden. Halveer de 
avocado, verwijder de pit, schep het vruchtvlees uit de 
schil en snijd in dunne plakken. Leg de kalkoenfilet op de 
pasta en garneer met de plakjes avocado, fijngesneden 
basilicum en reepjes zongedroogde tomaat.

3 tekenen  
dat jij lactose-
intolerant bent
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