
Top 10 tips
bij overgangs-
verschijnselen



Wakker liggen, lusteloos, stemmingswisselingen, kort 
lontje, gewichtstoename, hartkloppingen, opvliegers, 
gevoelige gewrichten, urineverlies, droge huid … zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben Gisela, ben 
53 jaar en heb het allemaal meegemaakt! Vooral de 
beginfase was heftig, tussen mijn 38e en 43e , toen 
nog geen behandelaar de link met de overgang 
legde. Energieverlies, stemmingswisselingen en de 
diagnose burn-out speelden toen de hoofdrol. Totdat 
ik op mijn 43e een eerste opvlieger kreeg en een zucht 
van verlichting slaakte (ja, echt waar!): ,,Het is de 
overgang!”.



Slechts 20% van de vrouwen fietst soepel door 
de overgang. Hoe kan dat? Het kan liggen aan je 
basisconstitutie; wat heb je als lichaamsgesteldheid 
meegekregen bij je geboorte. Daarnaast speelt je 
leefstijl een belangrijke rol. Of je nu bij de 80% 
vrouwen behoort die overgangsverschijnselen 
heeft of het geluk hebt om bij die 20% te zitten; 
met je leefstijl kun je veel positieve invloed hebben 
op overgangsverschijnselen. 

Oh, wat heb ik me alleen gevoeld in de jaren 
dat het nog niet zo duidelijk was. Ellenlange 
zoektochten heb ik gemaakt, op zoek naar mezelf 
en op zoek naar meer rust en balans. Ook heb ik 
gedacht dat ik gek was of dement werd, want ik 
had een geheugen als een zeef en dacht op een 
heel andere manier dan ik van mezelf kende! Leren 
herkennen wat de signalen zijn van mijn lichaam 
en geest op bepaalde prikkels van buitenaf bleek 
een belangrijke sleutel te zijn. Bij die prikkels 
horen voeding, dranken, gesprekken (woorden), 
beweging en ontspanning. Ik heb veel daarvan in 
kaart gebracht.

Om jou een lange zoektocht te besparen en een 
steuntje in de rug te bieden, heb ik enkele ‘snelle’ 
tips om overgangsverschijnselen te verminderen op 
een rij gezet.



Het zal niet als een verrassing komen… stop met 
roken. Van roken is bekend dat het één-op- één-
relatie heeft met opvliegers. Zelf rook ik niet en heb 
dat ook nooit gedaan. Wel weet ik van mensen hoe 
lastig het kan zijn je gewoontes rondom roken te 
veranderen.
Formuleer je doel positief: wat ga je doen in plaats 
van roken?

Tip 1 
Stop met roken

Ja, echt waar… suiker heeft invloed op je 
overgangsverschijnselen. Vaya vertelde me, dat na 
een paar keer graaien uit een snoepzak ze steevast de 
volgende dag krachteloze en gevoelige handen had 
en nog geen potje open kon draaien. Zelf heb ik nog 
steeds opvliegers van suikers (jazeker, ik behoor tot 
de 5% vrouwen die na de menopauze nog opvliegers 
krijgt). Mijn moeder had het tot haar dood… 
er staat me wat te wachten! Hoe zit dat bij jou?

Wat zijn snelle koolhydraten? Witte tarwe (witbrood, 
pasta, pizza), witte rijst, aardappelen en maïs. Van 
volkoren varianten hebben de meeste vrouwen 
minder klachten. Vervang je snelle koolhydraten 
door langzame koolhydraten (zoete aardappel, 
kikkererwten, linzen), volkorenproducten en 
vervanging in de vorm van groenten.

Tip 3 
Vermijd toegevoegde 
suikers en snelle 
koolhydraten

Ja mooie vrouw, ik kan het niet leuker maken. Je 
welverdiende wijntje aan het einde van een werkdag 
kan resulteren in opvliegers, gevoelige gewrichten, 
hartkloppingen en slecht slapen. Helaas! Ik was 
zelf wel van ‘een wijntje om vijf uur’ en ben daar 
helemaal mee gestopt. Lig jij wakker van drank? Krijg 
je er opvliegers van? Of resulteert het in brandend 
maagzuur, hartkloppingen of sneller dronken zijn? 
Beperk je inname tot maximaal twee glazen alcohol 
per week. Ook hier geldt weer: het is absoluut geen 
schande om hier hulp bij te zoeken, als het nodig is.

Tip 2 
Stop met alcohol

Zet elk uur een timer en neem 5 minuten rust voor  
en korte ademhalingsoefening
Zeg tegen jezelf dat je worteltjes gaat eten. Als   
je zegt “ik ga niet roken”, heeft je hoofd toch   
het woord roken in het hoofd. Dus…vul je hoofd 
met beelden van heerlijke sappige frisoranje 
worteltjes (of radijsjes, of bleekselderij of een 
andere groente om op te knabbelen)
Zoek hulp



Tijdens de overgang worden alle slijmvliezen droger. 
Merkte jij dat ook het eerst aan je ogen? Ik dacht dat 
het door de airco kwam! Ik merk het ook aan mijn 
pezen, spieren en gewrichten. Mijn bewegingsvrijheid 
werd steeds minder. Ik zette stiekem een voet op een 
stoel als ik een sok aan wilde trekken. Nu niet meer! 
Zoek een yoga-klas, zoek oefeningen op op youtube 
en doe ze drie keer in de week, ga aan de slag en 
houd je spieren soepel met rekken en strekken. 

Tip 4 
Use it or loose it!
Blijf in beweging en doe 
oefeningen tegen stijfheid

Je kent ze vast wel, van die ‘typische wandelaars’ die 
laagjeskleding dragen. In de ochtend is het nog fris, 
vervolgens komt de zon op. En dan knopen ze dat zo 
lekker om hun middel. Maar hey, vrouw, wat maakt 
het uit. Waar kun je de vrouw in de overgang nou 
eigenlijk echt aan herkennen? Precies! Vestje-aan-
vestje-uit. Dit soort laagjes helpen je als je weer eens 
verrast wordt door een opvlieger om het daarna weer 
koud te krijgen. 

Tip 6 
Draag laagjes

De overgang, een natuurlijk proces, brengt voor 
veel vrouwen spanning met zich mee. Dat komt 
onder andere doordat progesteron, een natuurlijke 
ontspanner, daalt. Hierdoor kun je een gespannen 
gevoel krijgen en slecht slapen. Zonder dat je het 
merkt kan je ademhaling wat oppervlakkig worden 
en in je borst gaan zitten. Het lijkt vaak of je adem 
tekort komt. 

Ga rustig zitten met je voeten plat op de grond en 
je rug tegen de rugleuning. Leg je handen losjes 
in je schoot. Adem uit…. Rustig en diep, je ademt 
nog dieper uit dan je normaal gesproken doet. Als 
je niet meer verder kunt (je buik is dan helemaal 
ingetrokken), laat je je buik los en dan volgt 
automatisch een inademing. Laat die normaal komen 
en adem dan weer superdiep uit. Doe dit drie keer. 
Je ademhaling zakt door deze oefening naar je buik, 
dat geeft je lichaam en geest het signaal ‘het is veilig’, 
waardoor ontspanning ontstaat.

Tip 5 
Adem in………
adem uit…… en 
ontspannnnnnnnnnnnn



Het lijkt een enorme inkopper. Maar in deze fase 
van je leven verandert je cyclus. Je bent vast niet 
de eerste die erdoor overvallen wordt. En dan die 
heftigheid. Marjan vertelde me, dat het bij haar echt 
wel eens ‘gutst’. Maxi tampons en maandverband 
bieden uitkomst. Leg het in het dashbordkastje van je 
auto of in je onderste bureaula op kantoor, onder een 
stapel papieren.

Tip 7 
Zorg voor een extra 
voorraad maandverband
en tampons

Je hebt jarenlang honderden ballen in de lucht 
gehouden. Je bent een goede vriendin, een leuke 
partner, je bent een betrouwbare medewerker, 
moeder, schoondochter en dochter. Je bent vast ook 
nog een goede zus, sport veel en hebt al je zaakjes 
op orde. En op een goede dag merk je, dat het teveel 
is. Ga eens rustig zitten en bepaal welke taken er van 
je bordje af kunnen. Moet je werkelijk luizenmoeder 
zijn, de mooiste taarten bakken, een boek lezen en 
extra projecten op het werk aannemen? Bepaal wat 
belangrijk is op de drie vlakken: privé (dat is tijd voor 
jezelf en je gezin en directe familie), sociaal en werk.

Tip 9
Verminder je
workload

Ergens in de overgang kun je echt vreselijk stinken. 
Ik herkende de geur als ‘pubergeur’. Daardoor weet 
je dat het door je hormonen komt. En wat doe je 
dan? Inderdaad, vaak genoeg even onder je oksels 
wassen en deo gebruiken. Nu zijn er allerlei deo’s 
die belastend voor je zijn. Er is een merk waar ik 
wég van ben. Die is alcoholvrij, parabeenvrij én 
geurvrij. ‘Huh, geurvrij?’ vraag je je misschien af? 
Deze deo neutraliseert de bacteriën die de stinkende 
geur veroorzaken en voorkomt zo stank. Je hoeft dus 
niets te maskeren, je stinkt gewoon minder of zelfs 
helemaal niet. 

Tip 8 
Neem permanent 
een mini-deo mee

Een keertje lekker klagen met vriendinnen is heerlijk! 
Dat lucht op. En je merkt dat je niet de enige bent. 
Dat vrouwen van jouw leeftijd ook wel wat merken 
van hun overgang. Je leert van elkaar, je krijgt tips 
over wat wel of niet werkt tegen bijvoorbeeld die 
vervelende terugkomende blaasontsteking en je krijgt 
meer inzicht in de overgang.

Tip 10
Praat erover


