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Vrouwen kennen 2 of 3 belangrijke periodes waarop het lichaam (sterk) reageert:
puberteit, zwangerschap en de overgang. 

Dit e-book gaat over de overgang en dan met name met welke 3 dingen je kunt
starten om overgangsklachten te verminderen. Want met je leefstijl kun je best
veel doen, ook preventief, om gezond oud te worden. 

Je hoort soms mensen zeggen dat ouder worden leuk is, dat ze zich nog nooit zo
goed hebben gevoeld. Dat de overgang een periode van transformatie is. Dat je nog
een tweede helft voor je hebt (dat zeg ik ook trouwens). Maar als je heftige klachten
hebt, voelt dat niet zo. Dan wil je alleen maar je weer jezelf voelen, normaal slapen,
niet steeds zo moe of geīrriteerd zijn.

Of jij nou milde of erge klachten hebt, ik wil je graag leren goed voor jezelf te zorgen
zodat je je klachten kunt verminderen. Voor sommige vrouwen zijn de klachten zo
heftig dat ze niet normaal kunnen functioneren; dan is er ook hormoon therapie
nodig. Dan nog wil ik je meegeven om met deze tips aan de slag te gaan. Je lichaam
en je gezondheid heeft er sowieso baat bij. En gezond ouder worden willen we toch
ook allemaal?
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Ik ben Matthea Osinga, midlife en overgang coach. 
Ik ben 50 jaar en zit dus hoogst waarschijnlijk zelf
ook in de overgang. Dagelijks pak ik tools uit m’n
toolbox waarmee ik goed voor mezelf zorg en die
me helpen me goed en zo fit mogelijk te voelen. Als
gediplomeerd health- en leefstijlcoach met extra
bijscholing over de overgang heb ik ook een
gedegen achtergrond en roep ik niet zomaar wat
hippe dingen. Het mooist in mijn werk vind ik om
mijn cliënten te inspireren om goed voor zichzelf te
zorgen. Bij veel vrouwen schiet dat er nogal bij in,
omdat we geleerd hebben vooral goed voor anderen
te zorgen. Juist in deze fase is het belangrijk om goed
voor jou te zorgen, dat mag (en moet) nu echt. 

In dit e-book vertel ik je over 3 dingen waarmee je aan de slag kunt. Dit zijn de
belangrijkste punten om mee te starten als je in de overgang iets aan je klachten wilt
gaan doen.



Chronische stress
Teveel voeding
Gebrek aan voedingsstoffen
Te weinig bewegen
Te weinig daglicht
Chemicaliën en zg xeno-oestrogenen (bv uit bisfenol A dat soms in plastic zit)

De overgang vindt plaats gemiddeld tussen 45 en 55 jaar. De overgang is niet
hetzelfde als de menopauze; de menopauze is nl de dag die een jaar zonder
menstruatie markeert, de overgang is de hele periode ervoor t/m de menopauze. 

Bij de meeste vrouwen begint de overgang dus zo rond de 45 jaar. Je kunt dan nog
prima regelmatig menstrueren, maar je kunt wel andere klachten ervaren die je
misschien niet goed thuis kunt brengen. De overgang heeft een natuurlijke oorzaak
nl het opraken en verouderen van eicellen. Bij een gemiddelde leeftijd van 51 jaar
zijn alle eicellen op.

Het vrouwenlichaam wordt geregeerd door de hormonen oestrogeen en
progesteron. Dit zijn beide vrouwelijke geslachtshormonen en zij werken samen om
de menstruatie cyclus te reguleren. Oestrogenen stimuleren o.a. Vrouwelijkheid,
houdt je huid stevig en zijn libido verhogend. Progesteron maakt o.a. rustig,
verbetert slaap, maakt je huid elastisch. 

In de overgang beginnen deze hormonen te schommelen en/of af te nemen. Dit
veroorzaakt de overgangsklachten waar vrouwen in meer of mindere mate mee
kampen. De een is er gevoeliger voor dan de ander, dit kan ook genetisch bepaald
zijn.

Maar door allerlei (leefstijl) factoren kunnen hormonale storingen sterker worden
waardoor je meer last hebt, bv door een gebrek aan de juiste voedingsstoffen en
teveel stress maar ook door bepaalde chemicaliën in verzorgingsproducten of in
plastic (sommige vrouwen zijn hier extra gevoelig voor).

Even een wat technischer weetje: Hormonen worden aangestuurd door de
hypofyse, een kliertje in de hersenen die hormonen afgeeft. De hypofyse wordt
aangestuurd door de hypothalamus, ook een klier in de hersenen die de baas is van
alle (onbewuste) systemen in ons lichaam.

De hypothalamus heeft last van:

 

Wat is de overgang eigenlijk?
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Opvliegers
Migraine
Gewrichtsklachten
Stemmingswisselingen
Somber
Slecht slapen
Vermoeidheid (dit komt ook door de schommelingen in hormonen, dat is erg
vermoeiend voor het lichaam)

Dit veroorzaakt hormonale schommelingen. De gevolgen zijn de overgangsklachten
waar veel vrouwen last van hebben. 80% van de vrouwen in de overgang krijgt
overgangsverschijnselen. Een derde daarvan ervaart ernstige overgangsklachten.
Soms zo ernstig dat ze niet meer goed functioneren of dat het leidt tot ziekmelding.

Overgangsklachten kunnen lichamelijk of mentaal zijn. Dit zijn vaak voorkomende
klachten:

Daar bovenop hebben we een hogere kans op ziekten zoals hart- en vaatziekten,
botontkalking, borstkanker en dementie.

De hormonale disbalans die er is in de overgang wordt veroorzaakt vooral door
fluctuaties in oestrogeen. Het lichaam reageert daar heftiger op. Het is dus belangrijk
om te proberen de balans te herstellen. Soms gaan of blijven vrouwen aan de
anticonceptie pil. Anderen kiezen ervoor om dat niet te doen, ze willen de
verandering in hun lichaam leren aanvoelen. Voor sommige vrouwen zijn de klachten
zo erg dat je hormoontherapie kunt overwegen. Dit moet altijd in overleg met je
huisarts. 
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Overgewicht
Snel geïrriteerd
Slechter zien
Oorsuizen of piepen
Snellere huidveroudering
Droog haar en/of haaruitval



De balans zoveel mogelijk terugbrengen of herstellen kun je ook doen door met je
leefstijl aan de slag te gaan. Je leefstijl is natuurlijk een heel breed begrip; als je
klachten hebt is het het best om met deze 3 tips te starten.

Deze tips zijn namelijk als het ware het startpunt bij leefstijlverandering. Vaak
denken mensen dat ze moeten beginnen bij voeding of beweging om bijvoorbeeld af
te vallen. Maar als jij moe bent van slecht slapen of strak staat van de stress, dan heb
je helemaal niet de mentale ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Deze 3 dingen
(vooral de eerste twee) functioneren als een soort vliegwiel waarmee je ook effect
scoort op andere vlakken.

Verminder je overgangsklachten 
met deze 3 tips
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Slecht slapen is een vaak gehoorde klacht in de overgang. Heb je net weer een
slaapritme te pakken nu de kinderen groter zijn (tenzij je wakker ligt tot ze thuis
komen uit de kroeg), wordt het opnieuw verstoord in deze fase. De overgang is een
hele vermoeiende fase; fluctuerende hormonen vreet energie. Goed slapen is dus
heel belangrijk.

Hoe komt het eigenlijk dat we slechter slapen?
De meest voorkomende reden is opvliegers. Wakker worden omdat je het vreselijk
warm hebt, of nog erger, je bed uit moet om iets droogs aan te trekken en je bed te
verschonen.
Daarnaast zijn wij al gevoeliger voor stress. Als je stress hebt, maakt je lichaam
cortisol aan. Chronische stress betekent een chronische cortisol productie. Daarvan
raakt je schildklier van slag en je slaap gaat eronder lijden. Je bent overdag moe van
slaapgebrek, bent daardoor gevoeliger voor stress en zo belandt je in een vicieuze
cirkel.
En we zijn geneigd meer te malen ‘s nachts, dat kan hormonaal zijn (door
progesteron afname zijn we minder rustig), maar ook omdat er ook nogal wat speelt
in deze fase. Ouders worden ouder, kinderen groter, je carrière of relatie loopt
misschien niet lekker, je lichaam verandert, je hebt last van je stemmingswisselingen
(en voelt je daar schuldig over) etc etc.
Gebrek aan beweging en de juiste voedingsstoffen kan ook slechte nachtrust
veroorzaken.

Tip 1 - Leer beter slapen met deze slaapgewoontes



Zorg voor een goede slaaphygiëne: geen laptop of mobiel minimaal een uur voor
het slapen gaan, dim de lichten ‘s avonds, ga wandelen in het donker, kijk geen
spannende of drukke films, geen mobiel in de slaapkamer en ga ‘s ochtends in
het daglicht naar buiten.
Probeer niet later dan 18 uur te eten
Vermijd stimulerende middelen zoals koffie, als je van een wijntje houdt is het
beter om dat niet vlak voor het slapen gaan te nemen
Probeer eens ontspannende kruiden zoals lavendel of kamille
Doe iets ontspannends in de avond (geen intensieve sporten)
Het enige supplement wat schijnt te werken is valeriaan dus geeft niet al te veel
geld uit aan dure slaap supplementen. Daarnaast kan magnesium helpen. Bij
inslaapproblemen magnesiumtauraat, -citraat, -malaat of -bisglycinaat en bij
doorslaapproblemen magnesiumtauraat
Beweeg voldoende en zorg voor veel daglicht buiten overdag
Heb je veel zorgen of aan je hoofd, schrijf het op voor je naar bed gaat.

Door vermoeidheid zijn we niet alleen gevoeliger voor stress, je hebt ook meer
behoefte aan snacken en zoetigheid overdag (dat is makkelijke brandstof voor een
vermoeid lichaam). Als je al last hebt van overgewicht, kan dit je pogingen tot afvallen
in de weg staan.

Tot slot, in de overgang is je wat wiebelig of somber 
voelen ook vrij normaal. Slecht slapen helpt hier 
niet bij, je voelt je er alleen maar minder van.

Genoeg reden dus om je slaap aan te pakken. 
Ga eens aan de slag met deze tools.

Tips om beter te slapen

Verminder je overgangsklachten 
met deze 3 tips
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In het begin schreef ik al dat vrouwen gevoeliger zijn voor stress. T3
(schildklierhormoon), cortisol (stress hormoon) en insuline (hormoon dat wordt
aangemaakt om je suikerspiegel in balans te houden) zijn spelers in de gezondheid
van de vrouw. We zijn als vrouw gevoeliger voor stress en insuline. 

Door de afname van progesteron worden we ook gevoeliger voor stress. Progesteron
maakt namelijk rustig en verbetert slaap.

Daarnaast leggen we de lat hoog. We vinden eigenlijk dat we 100% moeten presteren
op ons werk en thuis. We zouden 80% van de tijd in rust moeten zijn (je rustig en
ontspannen voelen) maar stress is nu voor veel vrouwen iets wat chronisch aanwezig
is.

Als je stress hebt maakt je lichaam cortisol aan. Een beetje stress is prima en gezond,
bijvoorbeeld voor een sollicitatie, een presentatie, een huwelijk. Chronische stress
betekent echter een chronische cortisol aanmaak. Dit schopt de boel flink in de war.
Het zet de schildklieren onder druk waardoor die te veel of juist te weinig hormoon
gaan aanmaken, je slaap lijdt eronder, je krijgt een kort lontje, je loopt risico op een
burn out, en de al fluctuerende hormonen gaan nog sterker schommelen. Daarnaast
zit cortisol je in de weg als je af wilt vallen. Als je (continu) cortisol in je lichaam hebt,
heeft dat impact op je spijsvertering, die gaat trager werken, en je lichaam houdt vet
vast in de opslag. En als je gestresst bent hebben veel mensen de neiging om te gaan
snaaien, stress eten.

Stress zorgt er ook voor dat de al haperende eierstokken nog harder gaan haperen.
Je lichaam maakt meer FSH aan, als reactie daarop wordt er meer oestrogeen
aangemaakt, waardoor de cyclus verkort. Hartkloppingen zijn trouwens ook een
overgangsklacht die vaak voorkomt. Stress heeft hier zoals je vast wel kunt bedenken
geen goede invloed op. Voldoende rust nemen en focus op ontspanning kan ook
helpen bij hartkloppingen.

Verminder je overgangsklachten 
met deze 3 tips
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Tip 2 - Met deze tips aan de slag om stress te verminderen



Breng eerst eens in kaart waar bij jou de stress zit en hoe je daarop reageert. 
De volgende stap is om eens te kijken of je bepaalde stressoren kunt wegnemen
of verminderen maar ook hoe jouw reactie op de stress wellicht anders kan.
De beste en makkelijkste oefening om het hele systeem tot rust te brengen is
diep ademhalen. Doe dus regelmatig gedurende de dag ademhalingsoefeningen.
Merk je dat de stress omhoog schiet, zet meteen zo’n oefening in.
Beweging helpt ook bij stress. Bij langdurige stress is het beter om niet te heftig
te gaan sporten maar juist mildere vormen te doen. 
Ga naar buiten en de natuur in, dat is extra stress verlagend.
Zoek naar een ontspannende activiteit zoals wandelen, maar ook meditatie, yoga
(yin en nidra zijn extra ontspannend), maar ook in de vorm van een hobby die je
ontspant zoals muziek maken, lezen, koken.
Verhoog oxytocine (het knuffelhormoon en de tegenhanger van cortisol) door je
huisdier te aaien of met iemand te knuffelen.
Ga het rustiger aan doen. Praat met je partner of je omgeving dat je het rustiger
aan wilt doen en hoe ze je kunnen helpen. Zeg vaker nee tegen iets wat je er niet
bij kunt hebben of wat je stress oplevert.
Zorg voor goede slaap dan herstelt je lichaam.
Eet goed (ook goede vetten en eiwitten) en beperk koffie inname.

Het is heel belangrijk om iets aan je stress te doen dus want zoals je ziet heeft het
veel impact op allerlei factoren.

Wat kun je doen om stress te verminderen en meer te ontspannen?

Verminder je overgangsklachten 
met deze 3 tips

Ontspannen door de overgang - Matthea Osinga 3



Hoe moeilijk ook, probeer te accepteren dat het zo is. Het helpt ook om te
relativeren als je dat lukt. Dit is tijdelijk (ook al voelt dat niet altijd zo).
Ga niet tegen de stroom in maar wees lief voor jezelf. Sta jezelf toe het rustiger
aan te doen en vaker nee te zeggen.
Praat erover met je partner, een goede vriendin, een groep vrouwen die
herkennen wat jij doormaakt.
Zorg goed voor jezelf door goed te slapen en te ontspannen.
Maar ook door goed te eten; veel groente, fruit, beperk witte koolhydraten, drink
veel water, eet voldoende goede vetten en zeker ook eiwitten.
Beweeg. Ook al wil je op de bank hangen, ga naar buiten en loop. De beste
remedie tegen de blues ook.
Doe dingen die je leuk en fijn vindt. Pak een hobby op, ga naar dat museum,
spreek af met die vriendin.

Dit kan best een uitdagende tijd zijn. Veranderingen in je lichaam kunnen ervoor
zorgen dat je jezelf niet herkent. Vergeetachtigheid, gebrek aan focus,
stemmingswisselingen, slecht slapen, zijn allemaal dingen waardoor je nogal
gefrustreerd kan raken en dat je misschien zelfs boos bent op jezelf. Sommige
vrouwen voelen zich ook somber in deze tijd en hebben depressieve klachten. 

Als vrouw ben je soort van geprogrammeerd 
om goed voor anderen te zorgen. Je vergeet 
jezelf dan vaak. Als je in deze tijd allerlei 
klachten voor je kiezen krijgt, zoals 
vermoeidheid en stress, maar ook 
overgewicht, kan soms de neiging zijn om 
de handdoek in de ring te gooien en niet
 goed voor jezelf te zorgen.

Dit is de tijd om dat juist wel te doen. 
Het is goed voor je gezondheid dus super belangrijk. Maar je gaat je er ook beter
door voelen. En het mag ook nu wel eens. Het móet nu. Het zal helpen je klachten te 
verminderen, maar je zorgt er ook voor dat je sterk en gezond de tweede helft in
gaat.

Goed voor jezelf zorgen met deze tips

Verminder je overgangsklachten 
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Tip 3 - Zorg goed en wees lief voor jezelf



Er mag nog meer gepraat worden over de overgang. Het is een natuurlijk proces,
waarom zouden we ons daarvoor moeten schamen? Vertel je dochters erover. Deel
met je omgeving hoe je je voelt (ook op je werk). Sluit je aan bij een groepje voor
vrouwen in de overgang; met elkaar delen werkt helend. 

En wil je extra hulp, ik sta voor je klaar. Boek gratis een kennismakingsgesprek
(online) om te kijken of het klikt en vrijblijvend te bespreken wat ik voor je kan doen. 

https://calendly.com/matthea_osinga/kennismaking
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Zoek hulp

https://calendly.com/matthea_osinga/kennismaking

