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 Quizz 

 Wat is de overgang ? 

 Casuïstiek 

 Behandelingsmogelijkheden 

 Vragen 

 

 

 





  

   juist     onjuist  

 

 

Zolang er een regelmatige menstruatie is, kun je 
geen overgangsklachten hebben  



  

   juist     onjuist 

 

 

Overgangsklachten duren gemiddeld 5 jaar 
  

 

 



  

   juist     onjuist  

 

 

20% van alle vrouwen heeft meer dan 10 jaar last 
van opvliegers  



  

   juist     onjuist  

 

 

Vrouwen komen niet  snel naar de huisarts voor 

klachten, omdat ze denken dat er toch niets aan te 

doen is 

 

  



  

   juist     onjuist 

 

 

Behandeling van overgangsklachten met hormonen 
(HST)  is gevaarlijk voor het ontwikkelen van 
borstkanker en moet niet aangeraden worden  
 
 
  



  

   juist     onjuist 

 

 

Als overgangsklachten behandeld worden met 
hormonen, moet eerst het CVR profiel in kaart 
gebracht zijn  

 
 
  



 Overgang: periode van veranderend 

menstruatiepatroon en eerste menstruatie vrije 

jaren 

 

 het uitdoven van de eierstokken 

  

hierdoor kunnen vrouwen symptomen en klachten 

ervaren 

 

 



 Gemiddelde leeftijd NL: 50-51 jaar 

 





Verandering ovariële functie 
 

 

niet meer reageren van follikels 

op gonadotrope hormonen     FSH stijgt 

   

  

stop follikeluitrijping: afwisselend   te weinig 

ovulatoire en anovulatoire cycli  oestradiol

       voor ovulatie
        



1. Onregelmatige menstruaties 

 

2. Opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen 

 

3. Urogenitale atrofie (vaginale droogheid) 



 Eerst kortere cycli (stijging FSH met nog goede respons 

van de follikels) 

 

 Later anovulatoire cycli met langere duur (steeds 

mindere respons follikels op hoog FSH door uitdoving 

estradiol uit follikels) 

 

  onregelmatige cycli 

 Duurt gemiddeld 4 jaar 

 Kan weinig bloedverlies, maar ook extreme bloedingen 

geven 



 vasomotorische klachten: 55-60% van alle vrouwen 
ervaart deze klachten 

 
 Aanval van perifere vaatverwijding 
 Gevoel van hitte, blozen, transpireren 
 Toegenomen hartslag en rillingen 
 Duur 3-5 min, van paar maal per maand tot enkele 

per uur. 
 

 

 

 

 
   

  Henk Vierveijzer:    “Opvlieger” 

 





Aandoeningen die ook (nachtelijk) zweetaanvallen 

kunnen geven: 

 problematisch alcoholgebruik 

 angst en paniekklachten 

 hyperthyreoïdie 

 Medicijnen: vaatverwijders (nitraten, 

calciumantagonisten, ACE remmers), 

tamoxifen,opiaten en antidepressiva 



 Vaginale droogheid: 15 % perimenopauzaal, 30% 

postmenopauzaal 

 

Daling oestrogeen spiegel in vaginawand en 

blaas en plasbuis 

Vaginaslijmvlies dunner en bleker. 

Minder glycogeen, lactobacillen nemen af,  

 bacteriën meer kans op overgroei 

 

 

 



 Branderig  en droog gevoel vaginaslijmvlies 

 verminderde vochtproductie en pijn bij coitus 

 ontstekingen 

 verminderde doorbloeding (risico bij operaties, 

bv prolaps operaties)  

 dysurie, aandrang, pollakisurie. 

 



 Lichen sclerosis!! 

 Candida 

 Contacteczeem 

 Psoriasis 

 Bacteriële infectie 

 

 

 vulvacarcinoom 



 Ook bepaald door biologische en sociaal-
culturele factoren 

 

 Invloed op slaap 

 Invloed op seksualiteit 

 

 Geen verband aangetoond tussen overgang en 
depressie en angst 

 Geen duidelijke associatie tussen overgang en 
gewrichtsklachten of artrose 
 



 

 47 jaar 

 accountant manager, werkt 40 uur per week 

 2 kinderen 15 en 13 jaar 

 VG depressie 2013, hooikoorts 

 Roken: 10 sigaretten/dag. Alcohol ? 

 

 Dokter; ‘ het gaat niet meer.. Snel boos, 
geïrriteerd, gejaagd, ik val snel uit naar de 
kinderen, en ik slaap slecht  



 Menstruele cyclus 

 Opvliegers 

 Vaginale klachten 

 Andere klachten zoals moeheid, 

slaapstoornissen etc 

 Gynaecologische voorgeschiedenis 

 anticonceptie 



 

 

 

 sinds half jaar deze klachten 

 cyclus is enkele dagen korter maar wel regelmatig 

 ‘s nachts forse transpiratieklachten, drijft haar bed 

uit 

 overdag gemiddeld 5 opvliegers 



  

   juist     onjuist  

 

Onderzoek op FSH en oestradiol in verband met de 

overgang is zinvol 

 

  



Indien evt. hormoontherapie overwogen wordt, 

schat risico in t.a.v.: 

 

 Cardiovasculaire risicofactoren 

 Familiair voorkomen veneuze trombo-embolieën 

 Risicofactoren mammacarcinoom 



 

 

  Omdat u rookt en al klachten hebt voordat de 

menses onregelmatig wordt, hebt u waarschijnlijk langer 

last  

 

 Het valt niet te voorspellen hoe lang dit duurt en 

roken is geen risicofactor voor een mogelijk  langere duur 

van de klachten  

 



 Gemiddeld totale duur 7.5 jaar 

 1 op 5 vrouwen heeft langer dan 10 jaar klachten 

 

Risicofactoren 

 laag opgeleide vrouwen 

 (ex) rooksters 

 angst, stress of depressieve klachten 

 reeds klachten VOOR de menses onregelmatig wordt 

  

Prevalentie opvliegers hoger;   

 Afro-Amerikaanse vrouwen en vrouwen met obesitas 



 Bloeddruk, glucose en lipiden als hormonale 

therapie overwogen wordt 

 Inspectie vagina bij klachten 

 Evt HCG 

 Hb bij langdurig overvloedig bloedverlies 

 TSH bij vermoeden hyperthyreoïdie 









Voorlichting en informatie over fysiologische aard van de 

overgang 

 

 Gemiddeld 4-6  jr tot menstruatie geheel wegblijft 

 Opvliegers zijn er vooral in de eerste jaren 

 Klachten van moeheid, slaapproblemen en 

neerslachtigheid kunnen gevolg van nachtelijke 

transpiratieaanvallen zijn 

 In principe kan anticonceptie bij 52 jaar gestopt worden. 

 Rol van koffie en alcohol 

 Gebruik van vrij verkrijgbare preparaten? 



 Afvallen 

 Matig met alcohol 

 Ontspanning/ yoga 

 Lichaamsbeweging 

 Luchtig kleden in laagjes 

 Luisterend oor en tips 



 

 

 Oestrogenen in een zo laag mogelijke effectieve 

dosering 

 3-6 maanden 

 dan her-evalueren 

 behandelen zolang als nodig is 

 



 Bij opvliegers (gem. afname is 75% t.o.v. placebo) 

 

 Bij slaapstoornissen o.b.v. nachtzweten 

 

 Bij (lokale) behandeling vaginale droogheid 

 

 Bij recidiverende urineweginfecties 

 



 Zonder uterus:  

 Oestrogenen alleen in pleister of tabletten 

 

 Met uterus:  

 Oestrogenen i.c.m. progesteron 

 
 

 

Pleister is effectiever dan tabletten en geeft minder risico op 

trombose en hart-vaatziekten 

 

 
 

 



Risicotoename bij hormoontherapie: 

 

 Mammacarcinoom   1-4/1000/jr 

 Veneuze trombo-embolie  4/1000/jr 

 Acuut myocardinfarct   1/1000/jr 

 CVA     2/1000/3jr 

 

 

Als na 3 jaar de hormoontherapie wordt gestopt, normaliseert het 

risico na 2 jaar 



verhoogde risico wordt bepaald door type progestageen 
bij gecombineerd HST : 

 
 oestrogeen + natuurlijk progesteron:  geen aanwijzingen 

op een verhoogd risico op mammacarcinoom.  
 

 oestrogeen + dydrogesteron : na vijf jaar gebruik 
mogelijk een gering verhoogd risico op 
mammacarcinoom 
 

 oestrogeen + natuurlijk progesteron geeft bij gebruik 
langer dan vijf jaar mogelijk een gering verhoogd risico 
op endometriumcarcinoom (HR 2.6) 
 



 

 

 vrouwen die roken 

 verhoogd cardiovasculair risico 

 doorgemaakt MI/ CVA/ veneuze trombose/ longembolie 

 (Verhoogd risico op) mammacarcinoom of 

endometriumcarcinoom 

 trombofilie 

 Ernstige leverfunctiestoornissen 

 



                      perimenopauzaal postmenopauzaal 

Zonder anticonceptie 

wens 

Mirena IUD anticonceptie 

wens 

Met uterus Sequentieel: 

estradiol 1 mg/ 

dydrogesteron  10 mg 

(Femoston®) 

estradiol 1mg/dag 

(Progynova ®) 

 

estradiolpleister 

2/week 

(Estradiol®) 

Combinatiepil 

 
Sequentieel  

estradiol 1mg/ dydrogesteron 

10mg (Femoston ®) 

Continu 

estradiol 1mg/ dydrogesteron 

5 mg (Femoston continu®) 

estradiol 1 mg/ norethisteron 

0,5mg  (Activelle continu®) 

Zonder uterus Oestrogeen monotherapie:  estradiol 1mg/dag oraal 

                                            estradiolpleister 2x/week 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sequentieel:   14 x E, 14 x E/P 

 Continu:   28 x E/P 

 Monotherapie:    alleen E 



60% van de vrouwen heeft in de overgang last van 

vaginale atrofie 

 

 

 

Locale behandeling: 

 oestriol (Synapause®)   ovules of crème  

1 dd gedurende 2 weken, daarna 2 x/week 

 

Bij alleen droogheid: Hyalofemme  

(1x/3 dagen) 



Indien hormonale therapie gecontra-indiceerd is: 

 

 Clonidine 

 SSRI ( paroxetine, fluoxetine) 

 SNRI (venlafaxine) 

 



 

Ik heb wel eens alternatieve middelen geprobeerd 

tegen overgangsklachten: 

 

 

  ja    nee 





 Kruiden 

 Vitaminen 

 Fyto-oestrogenen = plantenbestanddelen met 

oestrogene eigenschappen (rode klaver, soja, linzen, 

kikkererwten). In darmen omgezet tot equol (zwak 

oestrogeen) 

 Black cohosh (zilverkaars, Cimicifuga racemosa) 

 

 

 





 NHG standaard de Overgang, 2012 

 Ned. Leerboek gynaecologie, Heineman 

 

 www.thuisarts.nl 

 www.nvog.nl 

 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.nvog.nl/

