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• Neem de klachten serieus

• Neem de tijd

• Denk bij atypische overgangsverschijnselen 
ook aan andere oorzaken (CAVE cardiaal)

• Wees niet te terughoudend met HST, 
behandeling afgestemd op het risicoprofiel

• Verwijs indien nodig naar het menopauze 
spreekuur

Take home message



Climacteriele klachten ontstaan pas vaak na de menopauze



Gemiddelde leeftijd menopauze : 51 jaar 



FSH heeft een toegevoegde waarde bij het stellen van 

de diagnose ‘overgang’



Transdermale toediening geeft geen verhoogd 

risico op trombose



Verhoogd risico op mammacarcinoom bij HST 

wordt bepaald door het type progestageen



risico op mammacarcinoom neemt toe na 

gebruik van 1 jaar HRT



Bij bewezen premature ovariële insufficiëntie 

wordt hormoonsuppletie geadviseerd



Menopauze bij 95% van de vrouwen tussen 44 en 56 jaar



• Typische overgangsverschijnselen

onregelmatige menstruatie, vasomotore
symptomen, urogenitale atrofie

• Atypische overgangsverschijnselen

Gejaagdheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, 
hartkloppingen, slapeloosheid, spier – en 
gewrichtspijn

Overgangsverschijnselen



• Verstoring in thermoregulatiecentrum

• Lichaamstemperatuur 36,4 graden Celsius

• Tolerantiezone +/- 0,2 graden

• ↑  transpireren  ↓ rillen

• Hypothese opvliegers:

versmalling of zelfs verdwijnen van tolerantiezone

Pathofysiologie van de opvlieger



FSH en/of oestradiol 

Diagnostiek



• Premature ovarian insufficiency ±1%

• Verlies van ovariële activiteit voor 40 jaar

• Cyclusstoornis en ↑ FSH  icm ↓ oestrogeen

• Oorzaak: idiopathisch 60-70%, 2,5-13% chromosomaal,  

2-4% premutatie FMR1 gen, auto-immuun, iatrogeen

• Kans spontane zwangerschap 5-10%

• ↑ HVZ  en  verlies van botdichtheid

POI



• Verbeteren kwaliteit van leven 

van de patiënte en haar omgeving

• Preventie

Doel van behandeling





– Sporten

– Vermijdt alcohol, cafeïne en gekruid eten 

– Gezonde voeding, evenwichtige 

bloedsuikerspiegel

– Doe net als mannen: 1 ding tegelijkertijd

– Voorlichting t.a.v. seks en dyspareunie

Behandeling- Leefstijladviezen



• Clonidine (niet in NHG/NVOG standaard)

• Gabapentine

• SSRI’s (fluoxetine, paroxetine, venlafaxine)

• Acupunctuur

• Cognitieve gedragstherapie

• Ganglion stellatum blokkade

Behandeling- niet hormonaal



Supplementen:

– Isoflavonen (fyto-oestrogenen: soja, rode 
klaver) 

– Multivitaminen met selenium?

– Voedingsmiddelen met tryptofaan?

– Zilverkaars (cave leverfunctiestoornissen en 
mammacarcinoom in de voorgeschiedenis)

– St Janskruid (tegen depressies, cave
behandeling mammacarcinoom)

Behandeling- niet hormonaal



Kruiden die niet werken: 

monnikspeper, ginkgo, hop, salie, valeriaan, 

teunisbloem, ginseng, dong quai (Chinese 

engelwortel) en kava kava (gevaarlijk en 

verboden in de EU, soms toch te koop).



Behandeling- hormonaal
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Behandeling- Hormonaal



• Leefstijladviezen

• Dexascan

• HST als primaire preventie 

• Geen verhoog risico op borstkanker

• Voorkeur voor 17beta - estradiol

• Jaarlijkse controle

Adviezen voor vrouwen met POI

ESHRE guideline december 2015; richtlijn NVOG 2001



voordelen nadelen

- verlichting symptomen

- verminderd risico op fracturen 

tgv osteoporose

- hart – en vaatziekten

- dementie ?

- verhoogd risico trombose

- mammacarcinoom 

- hart – en vaatziekten

- endometriumcarcinoom

Voor- en nadelen van HST



Casus amenorroe

- 35 jaar

- Nulligravida

- Gestopt met OAC 4 maanden, nog steeds amenorroe

- Stemmingswisselingen, slaapt slecht, af en toe opvlieger, minder zin in seks

hebben actieve kinderwens 

Wat nu?



Casus opvliegers en nachtzweten

- 48 jaar

- Irregulaire cyclus met lang wordende cycli

- Blanco voorgeschiedenis

- Leefstijl: advocate, latte’s en espresso’s om de dag goed door te komen, 

glaasje wijn bij t eten en voor t slapen, sport 2x/week

- FA Herseninfarct moeder

Behandelplan? 

- 52 jaar

- Postmenopauzaal sinds 1 jaar

- Naast opvliegers en nachtzweten tevens neerslachtig

- VG: Hypertensie

- Leefstijl: lerares, drinkt ivm klachten geen cafeïne en alcohol meer, wandelt 

3x/week 15 km

- FA: mammacarcinoom tante op 58 jarige leeftijd

Behandelplan?  

- 62 jaar

- Postmenopauzaal sinds 52e

- VG: Tot 4 jaar geleden HRT gebruikt, onder leiding van overgangsconsulente 

afgebouwd

- Leefstijl: verpleegkundige, mantelzorger voor moeder die 6 maanden 

geleden overleden is. Sindsdien weer volop klachten

- FA: Blanco

Behandelplan?



Casus mammacarcinoom
- 53 jaar

- Postmenopauzaal sinds 3 jaar

- VG: Mammacarcinoom op 48e

- Vreselijk last van opvliegers

- Leefstijl: interieurverzorgster, heeft alle huis-tuin en keukenmiddelen 

geprobeerd, leefstijl reeds aangepast

- FA: Onbekend, heeft geen contact met familie

Behandelplan?



Toekomst ?



Menopauze spreekuur ETZ Tilburg

Dank voor uw aandacht !



• POI ESHRE guideline december 2015; richtlijn 

NVOG 2001

• NVOG richtlijn “Management-rondom-

menopauze “

• NHG standaard “de Overgang”

• www.vrouwenindeovergang.nl

Referenties


