
17 oktober 2022

Een onderzoek naar de invloed van de 
overgang op het dagelijks leven van 
vrouwen
Onderzoeksrapportage

Lieke van Duist

Lonneke Gijsbers

M220669



Inhoudsopgave

Achtergrond 3

Samenvatting en conclusies 3

Methode & leeswijzer 8

Resultaten 9

Kennis en ervaringen 10

Impact van klachten op het dagelijks leven 20

Hulp zoeken bij klachten 29

Beeldvorming & informatiebehoefte 37

Bijlage 40

De invloed van de overgang op het dagelijks leven | WOMEN Inc. | M220668 17-10-2022 2



Achtergrond

De invloed van de overgang op het dagelijks leven | WOMEN Inc. | M220668 17-10-2022 3

In opdracht van WOMEN Inc. heeft Motivaction International B.V. een 

onderzoek uitgevoerd onder vrouwen van 40-70 jaar naar de invloed van de 

overgang op hun dagelijks leven. 

Naar schatting hebben op dit moment ongeveer 1,8 miljoen Nederlandse 

vrouwen, vooral in de leeftijd van 40 tot 60 jaar, te maken hebben met de 

overgang. Een aanzienlijk deel, naar schatting zo’n tachtig procent, 

ondervindt daar in meer of mindere mate klachten van. Dit kan echter per 

persoon sterk verschillen. Door deze grote verscheidenheid aan klachten  

worden deze niet altijd herkend als zijnde overgangsklachten, maar 

bijvoorbeeld bestempeld als overspannenheid of burn-out, wat maakt dat 

men niet altijd de hulp ontvangt die nodig is. Daarbij heerst er nog altijd een 

taboe rondom onderwerpen die te maken hebben met menstruatie en 

hormonale klachten. Het vermoeden bestaat dat vrouwen hierdoor minder 

vaak hulp zoeken.  

Dit onderzoek geeft een representatief beeld van de kennis die vrouwen 

hebben over overgangsklachten, in hoeverre zij het gevoel hebben het 

onderwerp te kunnen bespreken en geneigd zijn hulp te zoeken bij klachten. 

Daarbij geeft het inzicht in de klachten die vrouwen ervaren, de invloed 

daarvan op het dagelijks leven en de ervaringen van vrouwen die al eens hulp 

hebben gezocht en/of gekregen naar aanleiding van hun klachten.

De resultaten dienen als input voor een campagne over vrouwspecifieke 

aandoeningen. 

De doelstelling van het onderzoek is: 

De onderzoeksvragen die hieruit voortvloeien zijn:

• In hoeverre is men bekend met veel voorkomende overgangsklachten?

• In hoeverre hebben vrouwen zelf last van klachten tijdens de overgang? 

• Hoe ervaart men deze klachten? 

• Hoe kijkt men aan tegen de bespreekbaarheid van het onderwerp?

• Praat men wel eens met anderen over de overgang en/of 
overgangsklachten? Zo ja, hoe reageert de omgeving hierop?

• Heeft men wel eens hulp gezocht, bijvoorbeeld via de huisarts of andere 
zorgprofessionals? Zo ja, wat was de reactie en het resultaat hiervan?

• Is men wel eens behandeld voor klachten? Zo ja, wat waren de ervaringen 
met het behandeltraject? 

• Waar zou men graag meer bekendheid aan willen geven ten aanzien van dit 
onderwerp?

• In hoeverre ervaart men een taboe, of heeft men last van stereotypering 
met betrekking tot dit onderwerp? 

Meer inzicht krijgen in kennis, houding en gedrag van vrouwen en 
hun omgeving ten aanzien van klachten gerelateerd aan de 

overgang en wat ertoe kan bijdragen dat vrouwen hierbij (sneller) 
de juiste hulp krijgen.



Hoofdconclusie

De overgang wordt heel wisselend ervaren. Zo hebben niet alle vrouwen 

last van de overgang en ervaart een deel het als een positieve periode die 

bepaalde voordelen met zich meebrengt (het einde van bepaalde 

ongemakken, meer balans en rust). Een aanzienlijk deel kampt echter wel 

met klachten die impact hebben op het dagelijks leven*. Voor deze groep 

geldt dat zij dit niet altijd kenbaar maken, bijvoorbeeld door het te 

bespreken op de werkvloer of hulp te zoeken bij zorgprofessionals. Hierin 

speelt een rol dat vouwen vinden dat het er nu eenmaal bijhoort en dat 

men bang is niet op begrip te kunnen rekenen en als zeur bestempeld te 

worden. Meer aandacht voor de impact van klachten op het dagelijks 

leven, behandelmogelijkheden en typen klachten, zou hen helpen om het 

onderwerp te normaliseren, het makkelijker bespreekbaar te maken, meer 

begrip te krijgen vanuit de omgeving en indien nodig (eerder/vaker) hulp 

te zoeken.
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* 91% ervaart klachten, de helft heeft hier (zeer) veel last van en wordt hierdoor enigszins 

belemmerd in het dagelijks leven.



Samenvatting en conclusies (1/3 ) 

Vrouwen associëren overgang vooral met opvliegers en stemmingswisselingen | 
Spontane associaties met de overgang bestaan vooral uit (mogelijke) klachten die je 
daarbij kunt hebben. Opvliegers, stemmingswisselingen en transpireren worden het 
vaakst genoemd. Dit geldt zowel voor vrouwen die nog niet in de overgang zijn als 
voor vrouwen die (mogelijk) wel in de overgang zijn, of zijn geweest. 
Wanneer er vervolgens een lijst met ongemakken en klachten wordt voorgelegd 
vinden vrouwen met name opvliegers, nachtzweten en een onregelmatige 
menstruatie het meest bij de overgang horen. Daarnaast vindt men nog een grote 
diversiteit aan andere klachten passen bij de overgang, variërend van spier- en 
gewrichtspijn tot vermoeidheid, van neerslachtig zijn tot vaginale droogheid. Dit 
laatste geldt met name voorvrouwen die op dit moment in de overgang zijn.

Kennis vooral gebaseerd op eigen ervaringen en ervaringen van mensen in de 
omgeving | De kennis die men heeft over de overgang is vooral gebaseerd op eigen 
ervaringen en op de ervaringen en verhalen van mensen uit de omgeving. Concrete 
voorbeelden hiervan zijn gesprekken met (schoon)moeders, oma’s, zussen, 
vriendinnen en (vrouwelijke) collega’s. Slechts 7% geeft aan dat hun kennis is 
gebaseerd op informatie van zorgprofessionals.

Veel vrouwen praten over de overgang in de sociale omgeving | 82% van de 
vrouwen tussen de 40 en 70 jaar praat wel eens met iemand over de overgang. Ook 
een meerderheid van de vrouwen mét overgangsklachten praat(te) hierover (82%), 
met name met vrienden, familie en partner. Circa een kwart bespreekt klachten met 
de huisarts (23%).
De belangrijkste redenen om níet over klachten te praten is dat vrouwen vinden dat 
dit er nu eenmaal bij hoort en/of de klachten niet ernstig genoeg vinden. Ook 
mogelijk vervelende reacties van anderen weerhouden vrouwen om ongemakken en 
klachten te bespreken. Zo is men bang om als zeur te worden bestempeld of niet 
serieus genomen te worden en is men bang anders te worden gezien of op klachten te 
worden afgerekend.

Uitblijven of verandering in menstruatiepatroon lijkt belangrijkste indicator voor 
overgang | Voor de meeste vrouwen is een verandering van de menstruatie(cyclus) de 
belangrijkste reden om te vermoeden, dan wel aan te nemen, dat zij in de overgang 
zijn. Ook het hebben van symptomen zoals stemmingswisselingen, opvliegers of het 
bereiken van een bepaalde leeftijd worden genoemd als mogelijke indicatoren van de 
overgang.

Overgang wordt heel wisselend ervaren | Er is veel verschil in hoe zij de overgang 
ervaren wordt. Een aanzienlijk deel beschrijft het als een moeilijke periode, waarin 
men worstelt met lichamelijke en geestelijke klachten. Er zijn echter ook vrouwen 
voor wie de overgang minder heftig is (geweest), die wel klachten ervaren maar ook 
positieve ontwikkelingen opmerkingen. Een deel heeft (bijna) helemaal geen last 
ervaren van de overgang. 

Men heeft gemiddeld ruim 4 jaar last van klachten | Gemiddeld hebben vrouwen 
ruim 4 jaar last van overgangsklachten. De helft heeft echter minder lang last. Ruim 
een kwart geeft aan juist (veel) langer last te hebben (gehad). Meest voorkomende 
klachten zijn opvliegers, nachtzweten, slaapproblemen, vermoeidheid en 
prikkelbaarheid.

91% heeft wel eens last (gehad) van klachten, de helft heeft hier (zeer) veel last 
van | 91% van de vrouwen die (misschien) in de overgang zijn of dat al zijn geweest 
ervaart daarvan ongemakken of klachten of heeft die in het verleden ervaren. Bijna de 
helft van deze vrouwen geeft aan hier (zeer) veel last van te hebben (gehad). Deze 
groep heeft langer dan gemiddeld last van deze klachten (ruim 5 jaar i.p.v. 4) en 
worden hier in het dagelijks leven vaker door belemmerd. Zo wordt 71% belemmerd 
in het gezinsleven, twee derde in de (seksuele)relatie en sociale activiteiten en ruim 
de helft wordt (enigszins) belemmerd in het werk. Desondanks heeft ruim een derde 
van deze groep nooit hulp of advies gezocht en bespreekt slechts 3% klachten met de 
werkgever. Opvallend is dat zij vaker geen hulp zoeken omdat ze denken dat het geen 
zin heeft en bang zijn dat mensen hen een zeur vinden. 
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Samenvatting en conclusies (2/3) 

Vrouwen worden door klachten vooral belemmerd in de (seksuele)relatie en het 
gezinsleven | Van de vrouwen met klachten wordt circa de helft hierdoor belemmerd 
in hun (seksuele) relatie en gezinsleven. Men heeft bijvoorbeeld minder zin in seks of 
kan door vermoeidheid en/of pijnlijke gewrichten minder huishoudelijke taken doen. 
Een derde wordt door klachten belemmerd in het werk, bijvoorbeeld door gebrek 
aan concentratie, vermoeidheid door slaapgebrek, huilbuien, overmatig bloedverlies 
en opvliegers. Opvallend is dat slechts 2% hierover in gesprek gaat met hun 
werkgever.
Sommige vrouwen stoppen door klachten helemaal met bepaalde activiteiten, zij het 
voor een bepaalde periode. Het gaat dan met name om intimiteit, seks en sport. Iets 
minder dan een derde geeft aan hier wel eens helemaal te zijn gestopt. Een 
aanzienlijk deel stopte hier langer dan een jaar mee.

Met rust en zelfmedicatie probeert men klachten te verlichten | Om klachten te 
verlichten zijn een kwart van de vrouwen gebaat bij meer slapen/rusten en 
zelfzorgmedicijnen zoals paracetamol. Ook het wel of niet dragen van bepaalde 
kleding of aanpassingen in het dieet worden ingezet om klachten te verlichten.  

58% heeft ondanks klachten nooit hulp gezocht | Van alle vrouwen die 
overgangsklachten (hebben) ervaren, heeft meer dan de helft hiervoor nooit hulp 
gezocht. Degenen die wel hulp zochten deden dat vooral bij de huisarts en de 
gynaecoloog. Slechts 4% ging naar een overgangsconsulent. Een belangrijke reden 
om geen hulp te zoeken bij klachten is omdat men vindt dat dat er nu eenmaal bij 
hoort en men de klachten niet ernstig genoeg vond. Circa een op de vijf heeft er 
nooit over gedacht hulp te zoeken.  

Circa twee derde is tevreden over de huisarts, maar meer nog over de 
gynaecoloog | Vrouwen die de huisarts of gynaecoloog hebben bezocht zijn daar 
over het algemeen tevreden over. Men voelde zich serieus genomen en ervaarde de 
ruimte om gevoelens en zorgen te bespreken. Als we de ervaringen van vrouwen met 

de huisarts, gynaecoloog en overgangsconsulent met elkaar vergelijken zien we dat 
men positiever is over de gynaecoloog en overgangsconsulent dan over de huisarts. 
Zo had men bij de gynaecoloog en overgangsconsulent vaker het idee geholpen te 
worden door iemand met voldoende kennis, voelde men zich vaker serieus genomen 
en was er meer ruimte gevoelens en zorgen te bespreken.

Eén op de vijf is geholpen met een luisterend oor of advies | Een op de vijf 
vrouwen die hulp zochten is geholpen met een luisterend oor, uitleg en advies. Circa 
10% is geholpen met een operatie of hormoontherapie. 
Terugkijkend is de helft van de vrouwen die hulp heeft gezocht hier (zeer) tevreden 
over, 16% is (zeer) ontevreden. Men had bijvoorbeeld liever gehad dat er beter en 
sneller onderzoek was gedaan en dat er meer alternatieven waren geboden voor 
behandeling. 

Vrouwen met overgangsklachten ervaren meer drempels om het onderwerp te 
bespreken | De helft van de vrouwen die overgangsklachten ervaren geeft aan hier 
(zeer) veel last van te hebben (gehad) en wordt in het dagelijks leven vaker door 
klachten belemmerd. Desondanks heeft ruim een derde van deze groep nooit hulp of 
advies gezocht. Hoewel de meeste vrouwen tussen de 40-70 jaar het onderwerp ‘de 
overgang’ niet letterlijk als taboe bestempelen zien we wel dat vrouwen die in de 
overgang zijn en last hebben van klachten het moeilijker vinden om erover te praten. 
Zij geven vaker aan bang te zijn om als zeur te worden bestempeld en het gênant te 
vinden er met anderen over te praten. Zij zijn dan ook vaker van mening dat er in de 
samenleving meer over de overgang moet worden gesproken. Met name omdat 
erover praten helpt het taboe op dit onderwerp te verkleinen.
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Samenvatting en conclusies (3/3) 

De helft vindt dat er meer aandacht moet komen voor de overgang, vrouwen in de 
overgang en met veel last van klachten hebben hier vaker behoefte aan | 52% van 
de vrouwen is van mening dat er meer aandacht moet komen voor de overgang.  Meer 
aandacht voor en bespreekbaar maken van de overgang kan bijdragen aan het 
normaliseren ervan en tevens aan het verkleinen van het taboe en het vergroten van de 
kennis over de impact op het dagelijks leven. 
Ook het vergroten van kennis van zorgverleners, het verbeteren van hulpverlening en 
het creëren van meer begrip en ondersteuning in de eigen omgeving worden gezien als 
belangrijke voordelen.
Opvallend is dat vrouwen in de overgang en vrouwen met veel last van klachten vaker 
van mening zijn dat er meer aandacht moet komen voor de overgang. Die tweede groep 
ervaart het bespreken van de overgang tevens vaker als een taboe. Daarbij vinden zij 
vaker dat er te weinig begrip is en minder vaak dat er al voldoende goede informatie 
beschikbaar is.

Men wil vooral meer aandacht voor welke klachten zoal kunnen voorkomen en 
mogelijke behandelingen | Vrouwen die van mening zijn dat er meer aandacht moet 
komen voor de overgang vinden het vooral van belang dat er meer aandacht komt voor 
de klachten die kunnen voorkomen en mogelijke oplossingen/behandelingen. Ook de 
gevolgen van klachten en hoe je de overgang kunt signaleren zouden meer onder de 
aandacht moeten worden gebracht. Bijna de helft heeft behoefte aan handvatten om de 
overgang bespreekbaar te maken, in het algemeen maar ook op het werk. 

Twee derde ziet ook wel voordelen van de overgang | Het uitblijven van de 
menstruatie, en niet meer vruchtbaar zijn de meest genoemde voordelen van de 
overgang. Daarnaast beschrijven vrouwen de overgang naar een (rustigere) levensfase 
waarin men meer in contact staat met zichzelf, beter naar zichzelf luistert en 
makkelijker grenzen stelt. Met name vrouwen die al in de overgang zijn geweest geven 
aan dat deze levensfase ook positieve dingen met zich meebrengt. Ruim een derde ziet 
echter helemaal geen voordelen van de overgang.
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Methode en leeswijzer

In de periode 15 tot en met 29 augustus 2022 is er een kwantitatief online onderzoek 

uitgevoerd onder vrouwen tussen de 40 en 70 jaar. Respondenten zijn geworven uit 

het StemPunt-panel van Motivaction. In totaal hebben 2.037 vrouwen de vragenlijst 

volledig ingevuld. De steekproef is representatief voor vrouwen op basis van leeftijd, 

opleiding, regio en waardeoriëntatie.

Leeswijzer | Resultaten worden beschreven op totaalniveau. Daar waar relevant en 

significant worden resultaten beschreven per subgroep:

• Leeftijd:

• 40 t/m 54 (n=1.041)

• 55 t/m 64 (n=605)

• 65 t/m 70 (n=391)

• Overgangsfase: 

• Niet in de overgang  (n=393)

• Mogelijk in de overgang  (n=192)

• In de overgang  (n=556)

• In de overgang geweest  (n=831)

• Onbekend  (n=65)

• Mate waarin men last heeft van overgangsklachten: 

• (zeer) weinig last (n=348)

• Last (n=517)

• (zeer) veel last (n=592)

• Mate waarin men door klachten wordt belemmerd: 

• Wordt niet belemmerd (n=136)

• Wordt wel belemmerd (n=995)
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Resultaten



Overgang vaakst geassocieerd met opvliegers en 
stemmingswisselingen
Spontane associaties met de overgang bestaan vooral uit (mogelijke) klachten 

die je daarbij kunt hebben. Opvliegers, stemmingswisselingen en transpireren 

worden het vaakst genoemd. Dit geldt zowel voor vrouwen die nog niet in de 

overgang zijn als voor vrouwen die (mogelijk) wel in de overgang zijn, of zijn 

geweest. 

• Vrouwen die in de overgang zijn, noemen de meeste associaties. Zo 

noemen zij naast opvliegers (81%), stemmingswisselingen (43%) en 

transpireren (34%), ook vaker gewichtstoename (27%) en slapeloosheid 

(17%). 

• Vrouwen die nog niet in de overgang zijn, denken juist minder vaak 

spontaan aan stemmingswisselingen (29%) en slapeloosheid (8%). 

• Vrouwen van 65 jaar en ouder noemen minder associaties. Wellicht omdat 

de overgang voor een deel van deze groep wellicht al een tijdje ‘achter de 

rug’ is. Zij noemen minder vaak opvliegers (65%), stemmingswisselingen 

(30%) en gewichtstoename (15%). 

Als je aan de overgang denkt, welke woorden komen dan als eerste bij op? 

(Basis, allen, n=2.037)
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71%
35%

29%
21%

14%
13%

11%
8%
8%
7%

4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

21%
9%

Opvliegers
Stemmingswisselingen

Transpireren
Gewichtstoename

Geen menstruatie meer
Slapeloosheid

Hormonen
Onregelmatige menstruatie

Moeheid
Ouderdom

Pijn (algemeen)
Ellende

Lichamelijke veranderingen
Niet meer vruchtbaar

Depressie
Ongemak
Hoofdpijn

Droogheid (huid/vagina)
Vijftig jaar (en ouder)

Menopauze
Hartkloppingen

Vergeetachtigheid
Concentratieproblemen

Geen last van gehad
Koud

Overmatig bloedverlies
Minder zin in seks

Roodheid (gezicht/nek)
Haaruitval

Botontkalking
Huilbuien

Overige antwoorden
Weet niet/geen antwoord



Veel vrouwen praten over de overgang, vooral in 
sociale kring
82% van de vrouwen praat wel eens met iemand over de overgang, met name 

met vrienden, familie en partner. 29% heeft er wel eens over gepraat met een 

huisarts, 9% met een gynaecoloog. 

• Vrouwen die (mogelijk) in de overgang zijn, praten hier vaker over (bijna 

95%), zowel in de sociale omgeving als met zorgprofessionals (45% met de 

huisarts, 14% met een gynaecoloog, 5% met een psycholoog en 4% met 

een overgangsconsulent).

• Ook vrouwen die niet in de overgang zijn hebben wel eens over de 

overgang gesproken, bijvoorbeeld met vrienden (34%), familie (27%) of 

een partner (19%). 

• Vrouwen die klachten hebben gehad en hier veel last van hadden, 

bespraken dit vaker met zorgprofessionals dan vrouwen met klachten die 

hier weinig last van hadden (48% vs. 16% met de huisarts, 17% vs. 6%.  met 

een gynaecoloog, 5% vs. 1% met een psycholoog en 6% vs. 1% met een 

overgangsconsulent). 

• Ook vrouwen die veel last ervaren van klachten, bespreken die niet vaak 

met hun werkgever (5%). 

Heb je wel eens met iemand over het onderwerp ‘de overgang’ gepraat? 

(Basis, allen, n=2.037)
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53%

38%

37%

29%

24%

14%

14%

9%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

18%

Vrienden/vriendinnen

Familie

Partner

Huisarts

Collega(‘s)

Kind(eren)

(Schoon)Ouder(s)

Gynaecoloog

Psycholoog

Werkgever

Overgangsconsulent

Apotheker

Maatschappelijk werker

Anders, namelijk:

Nee



Grote verscheidenheid aan klachten horen bij de 
overgang

Welke van de volgende ongemakken of klachten horen, denk jij, bij de overgang? 

(Basis, allen, n=2.037)
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88%

84%

73%

69%

60%

53%

53%

52%

49%

42%

39%

37%

34%

33%

32%

31%

25%

19%

18%

16%

12%

6%

1%

3%

Opvliegers

Nachtzweten

Onregelmatige menstruatie

Prikkelbaar

Slaapproblemen

Vaginale droogheid

Geen/minder zin in seks

Vermoeidheid

Neerslachtig/verdrietig

Huilbuien

(Veel) bloedverlies

Lusteloosheid

Hoofdpijn

Concentratieproblemen

Hartkloppingen

Gespannen/nerveus gevoel in hoofd of lichaam

Spier en gewrichtspijn

Angstig/paniek aanvallen

Duizelingen en of flauwte

Blaasproblemen

Gevoelloosheid en tintelingen in delen van het lichaam

Moeite met ademhalen

Anders, namelijk...

Geen van bovenstaande

Wanneer we vragen welke ongemakken en klachten horen bij de overgang 

denkt men het vaakst aan opvliegers, nachtzweten en een onregelmatige 

menstruatie. Daarnaast zijn er nog heel veel andere klachten die men bij de 

overgang vindt passen variërend van spier- en gewrichtspijn tot 

vermoeidheid, van neerslachtig zijn tot vaginale droogheid.

• Vrouwen in de overgang vinden alle klachten vaker passend bij de 

overgang. Van deze groep zijn de meeste vrouwen (mogelijk) in de 

overgang.

• Vrouwen die al in de overgang zijn geweest vinden de klachten juist minder 

vaak horen bij de overgang. Wellicht omdat de overgang voor een deel van 

hen al een tijdje ‘achter de rug’ is. 



Kennis is vooral gebaseerd op eigen ervaringen en
ervaringen van mensen in de omgeving

Waar is jouw kennis over de overgang vooral op gebaseerd? 

(Basis=allen, n=2.073)
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57%

56%

10%

8%

7%

5%

4%

3%

1%

1%

3%

12%

Ervaringen/verhalen van mensen om mij heen

Eigen ervaringen

TV programma’s

Boeken

Zorgprofessionals

Opleiding

Internet, namelijk…

Werk

Bekende Nederlanders, zoals...

Podcasts, namelijk…

Anders, namelijk...

Weet niet/geen mening

De kennis die men heeft over de overgang is vooral gebaseerd op eigen 

ervaringen en op de ervaringen en verhalen van mensen uit de omgeving. 

Concrete voorbeelden hiervan zijn gesprekken met oma’s, (schoon)moeders, 

zussen, vriendinnen en (vrouwelijke) collega’s (zie de volgende pagina voor 

meer concrete voorbeelden). 

Slechts 7% geeft aan dat hun kennis is gebaseerd op informatie van 

zorgprofessionals.

• Thuisarts.nl

• vrouwenindeovergang.nl 

• Isa Hoes

• Medina Schuurman

• Caroline Tensen

• Isa & Medina 

• Opvliegers

• Tijdschriften

Wat zijn, denk jij, voordelen van de overgang? 

(Basis, allen, n=2.037)

Het uitblijven van de menstruatie:

• Geen voorbehoedsmiddelen meer nodig.

• Geen angst voor ongewenste zwangerschappen.

• Vrijheid, eindelijk van die menstruatie af. 

• Geen gedoe en pijn meer, heerlijk!        

Een nieuwe levensfase:

• Overgang naar rustiger leven, ouder worden met meer balans.

• Je wordt meer één met jezelf en komt meer voor jezelf op. 

• Het woord zegt het al ... overgang naar een nieuwe fase in je leven. Acceptatie is het 

toverwoord.             

Het uitblijven van de menstruatie en niet meer vruchtbaar zijn worden 

genoemd als belangrijke voordelen van de overgang. Daarnaast beschrijven 

vrouwen de overgang naar een (rustigere) levensfase waarin men meer in 

contact staat met zichzelf, beter naar zichzelf luistert en makkelijker grenzen 

stelt. Ruim een derde ziet helemaal geen voordelen van de overgang (38%).



Concrete voorbeelden van ervaringen van anderen

Ervaringen van vriendinnen en familie

• Zussen.

• Moeder en schoonmoeder.

• Veel van mijn vriendinnen zijn of waren in de overgang, het transpireren, de veranderingen in de hormoonhuishouding én de neerslachtigheid komt vaak naar voren.

• Gesprekken met mijn oma en moeder en later met zussen.           

Ervaringen van collega’s 

• Ik werk met veel vrouwelijke collega’s en we praten daarover tijdens pauzes. ik zie ook dat ze opvliegers hebben.

• Van mijn oudere collega's. Last van opvliegers tijdens het werk. Maar geven ook aan dat ze door de overgang een transformatie bij zichzelf ervaren en beter in staat 

zijn voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen.

• In de netwerkclub voor vrouwelijke ondernemers waar ik in zit, wordt er over gepraat.

• Een collega kreeg paniek aanvallen. Iedereen bestempelde haar als labiel en onprofessioneel, terwijl deze vrouw altijd nuchter en daadkrachtig was! De huisarts 

herkende echter de overgang en stuurde haar naar een overgangsconsulent. Deze heeft haar kunnen ondersteunen en helpen tot ze de overgang door was. Mensen 

hebben geen idee hoe heftig het kan zijn. Ik vond haar verhaal heftig toen.

• Ik werk met heel veel verschillende vrouwen in de overgangsleeftijd. Het gaat er bijna altijd over! En dan hebben we ook nog een collega FB-pagina voor alleen 

overgang gerelateerde onderwerpen.

Ervaringen uit andere bronnen

• Workshop overgang van werkgever.

• Vooral media en bekende vrouwen kunnen er ongelooflijk moeilijk over doen. Altijd gaat het over ellende verhalen, nooit wordt er eens verteld dat het soms ook best 

kan meevallen en dat het een fase is, waar je goed mee kunt leven.

Je geeft aan dat jouw kennis over de overgang (onder andere) is gebaseerd op de ervaringen en/of verhalen van mensen om je 

heen. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? (Indien kennis is gebaseerd op ervaring van anderen, n=1.182)
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19%

9%

27%

41%

3%

Ik ben (volgens mij) niet in de overgang

Ik vermoed dat ik in de overgang ben, maar weet het
niet zeker

Ik weet (bijna) zeker dat ik in de overgang ben

Ik ben al in de overgang geweest

Wil ik niet zeggen

Uitblijven of verandering in menstruatiepatroon lijkt 
belangrijkste indicator voor overgang

Je geeft aan dat je niet (zeker) weet of je in de overgang bent. 

Kun je toelichten waarom je hierover twijfelt?

• Menstruatie komt minder vaak maar wel heftiger. 

• Ik heb behalve het stoppen van mijn menstruatie geen klachten. 

• Ik slik anticonceptie altijd door, al 10 jaar, wordt dus nooit ongesteld, dus weet niet of ik 

in overgang zit. Heb wel last van veel willen slapen, vermoeidheid en vaginale droogheid.

• Omdat ik veel klachten heb, maar die ook passen bij overspannen zijn.  

• Ik ben 57, maar ervaar nauwelijks klachten. 

• Omdat ik 40 ben. Nu heeft de overgang niks met leeftijd te maken maar ik word 

regelmatig klammig wakker s ‘nachts dus ik twijfel. 

Kun je toelichten waarom je zeker weet dat je in de overgang bent?

• Bevestigd door huisarts.

• Heb alle symptomen in hevige mate.

• Het is middels bloedonderzoek bevestigd.

• Menstruatie is 2 jaar geleden gestopt. Heb last van moodswings, lusteloosheid en 

prikkelbaarheid.

• Ik ben 55 jaar, menstrueer al lange tijd niet, heb last van opvliegers, zweten, 

stemmingswisselingen,  ben veel aangekomen ineens.

• Bloedingen zijn anders. Last van stemmingswisselingen en erg emotioneel.

• Steeds minder bloedverlies.

Welke van de onderstaande scenario’s is het meest op jou van toepassing? 

(Basis, allen, n=2.037)
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Voor de meeste vrouwen is een verandering van de menstruatie(cyclus) de 
belangrijkste reden om te vermoeden, dan wel aan te nemen, dat zij in de overgang 
zijn. Ook het hebben van symptomen zoals stemmingswisselingen, opvliegers of 
het hebben van een bepaalde leeftijd worden genoemd als indicatoren van de 
overgang.



Overgang wordt wisselend ervaren

Moeilijke periode 

• Pure ellende, artsen die je niet serieus namen en mij doorverwezen naar 

psychologen i.p.v. naar de juiste specialisten. Uiteindelijk hormoontherapie 

gekregen na 5 jaar zware klachten. Binnen 1 week was ik klachtenvrij. 

• Verbaasd dat het zo veel langer duurde dan ik dacht. Voor de opvliegers had ik 

heel even een soort paniekgevoel, het gevoel dat ik wèg moest. De opvliegers 

waren voornamelijk vervelend in gezelschap omdat mensen dan heel hard 

gingen roepen ‘oh heb je nu een opvlieger’, vond het vervelend dat er dan zo de 

aandacht op gevestigd werd.

• Verwarrend.

• Ongemakkelijk. 

• Niet positief, niet lekker in mijn vel, vage klachten en vooral de uitzichtloosheid 

niet weten hoe lang het nog gaat duren.

• Waardeloos, ik vraag me af wanneer het eens ophoudt. Vooral het slechte 

slapen en de vele hoofdpijnen breken mij op. 

• Vreselijk, heel emotioneel en doodongelukkig en onstabiel. Maar weinig last van 

opvliegers gelukkig. Heel af en toe.. Geen fijne tijd... 

Je geeft aan dat je in de overgang bent (geweest). Kun je beschrijven hoe jij deze periode tot nu toe ervaart/ hebt ervaren? 
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Wisselend

• Wisselend. Soms last van opvliegers, m'n gewicht is lastig onder controle te 

houden en heb meer last van haargroei in het gezicht door de hormonen. 

Emoties zijn heftiger dan normaal. Heftige gebeurtenissen komen nog harder 

binnen en zijn moeilijker te verwerken. Hier heb je vaker hulp bij nodig is mijn 

ervaring.

• Wisselend, soms lastig door slaapgebrek en vermoeidheid. Ook mooi door 

gevoeliger zijn voor emoties. 

Geen negatieve ervaring

• Weinig last van gehad.

• Minder erg dan verwacht. 

• Redelijk probleemloos. Af en toe een opvlieger. Was eerder fascinerend dan 

vervelend. Veel vloeien als ik (onregelmatig) ongesteld was, dat was onhandig 

maar ook best fascinerend. En verder... niet heel ingewikkeld. En ik vraag me 

oprecht af of veel 'klachten' niet gewoon leeftijd gerelateerd zijn in plaats van 

hormoon- overgang gerelateerd.

• Nauwelijks iets van gemerkt. Het is dat ik niet meer ongesteld werd anders had 

ik er niets van mee gekregen.

Er is veel verschil tussen vrouwen in hoe zij de overgang ervaren. Een aanzienlijk deel beschrijft het als een moeilijke periode, waarin men worstelt met lichamelijke en 
geestelijke klachten. Er zijn echter ook vrouwen voor wie de overgang minder heftig is (geweest). Die wel klachten ervaren maar ook positieve ontwikkelingen opmerking. Een 
deel heeft (bijna) helemaal geen last ervaren van de overgang. 



91% heeft wel een last (gehad) van 
overgangsklachten
91% van de vrouwen die (misschien) in de overgang zijn of dat al zijn geweest 

ervaart daarvan ongemakken of klachten of heeft die in het verleden ervaren. 

Ruim de helft heeft last (gehad) van opvliegers en nachtzweten. Ruim 40% 

geeft aan last te hebben (gehad) van slaapproblemen, vermoeidheid en 

prikkelbaarheid.

• Vrouwen die (zeer) veel last hebben van klachten geven vaker aan last te 

hebben (gehad) van de hiernaast genoemde klachten.

Heb je wel eens last (gehad) van onderstaande ongemakken of klachten? 

(Indien (misschien) in de overgang (geweest), n=1.579)
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61%

58%

45%

44%

41%

35%

31%

29%

25%

24%

24%

24%

23%

22%

20%

20%

18%

12%

11%

10%

10%

4%

3%

9%

Opvliegers

Nachtzweten

Slaapproblemen

Vermoeidheid

Prikkelbaar

Onregelmatige menstruatie

Geen/minder zin in seks

Neerslachtig/verdrietig

Concentratie problemen

Lusteloosheid

Hoofdpijn

Vaginale droogheid

Spier en gewrichtspijn

Gespannen/nerveus gevoel in hoofd of lichaam

(Veel) bloedverlies

Hartkloppingen

Huilbuien

Duizelingen en of flauwte

Gevoelloosheid en tintelingen in delen van het lichaam

Angstig /paniek aanvallen

Blaasproblemen

Moeite met ademhalen

Anders, namelijk...

Geen van bovenstaande



Men heeft gemiddeld ruim 4 jaar last van klachten

Gemiddeld hebben vrouwen 4,3 jaar last van overgangsklachten. De helft 

heeft echter minder lang last. Ruim een kwart geeft aan juist langer last te 

hebben (gehad).

• Vrouwen met (zeer) veel last van klachten hebben hier ook vaker langer 

last van, gemiddeld 5,7 jaar.

Hoe lang heb je last (gehad) van deze ongemakken of klachten? Als je het niet 

precies weet doe dan een schatting. (Basis - Heeft/had klachten, n=1.435)
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Gem. 
4,3 
jaar

19%

16%

14%

9%

6%

5%

7%

26%

< 1 jaar

1 tot 2 jaar

2 tot 4 jaar

4 tot 6 jaar

6 tot 8 jaar

8 tot 10 jaar

10 jaar en langer

Weet ik niet



De helft heeft (zeer) veel last van klachten

49% van de vrouwen die klachten hebben (gehad) geeft aan hier (zeer) veel 

last van te hebben (gehad). Deze groep wordt, niet geheel verrassend, in het 

dagelijks leven vaker belemmerd door klachten (zie ook deze pagina) en 

zoeken/zochten hiervoor ook vaker hulp (64% heeft weleens hulp gezocht vs. 

42% gem.) (zie ook deze pagina) 
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Hoeveel last (gehad) van deze ongemakken of klachten op de meest hevige 

dagen? 1= heel weinig last, 100= heel veel last. (Basis - Heeft/had klachten, n=1.435)

13% 15% 22% 28% 21%

1-20 (weinig last) 21-40 41-60 61-80 81-100 (veel last)

(zeer) veel last(zeer) weinig last last



Impact van klachten op het 
dagelijks leven



Circa de helft wordt door klachten belemmerd in de 
(seksuele)relatie en het gezinsleven

In hoeverre wordt/werd je door jouw klachten belemmerd tijdens … 

(Basis - Heeft/had klachten, n=1.435)
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(Enigszins) 

belemmerd

49%

45%

27%

40%

32%

28%

15%

15%

24%

19%

27%

24%

29%

17%

17%

24%

17%

24%

19%

29%

14%

29%

33%

17%

28%

22%

21%

11%

13%

9%

7%

8%

7%

5%

3%

6%

3%

3%

3%

3%

2%

Relatie & seksualiteit

Gezinsleven & huishouden

Sporten

Sociale activiteiten

Werk

Hobby's

Mantelzorg

Helemaal niet belemmerd Niet belemmerd Enigszins belemmerd

Erg belemmerd Heel erg belemmerd

Vrouwen worden door overgangsklachten met name 
belemmerd in hun (seksuele)relatie en gezinsleven. Men 
heeft bijvoorbeeld minder zin in seks of kan door 
vermoeidheid en/of pijnlijke gewrichten minder 
huishoudelijke taken doen. Een derde wordt door klachten 
belemmerd in het werk, bijvoorbeeld door gebrek aan 
concentratie, vermoeidheid door slaapgebrek, huilbuien, 
overmatig bloedverlies en opvliegers.

• Vrouwen die (zeer) veel last hebben van klachten worden 
op alle hiernaast genoemde domeinen vaker belemmerd. 
Zo wordt 71% belemmerd in het gezinsleven. Twee derde 
geeft aan (enigszins) belemmerd te worden in de 
(seksuele)relatie en sociale activiteiten (respectievelijk 
66% en 67%). Ruim de helft wordt (enigszins) belemmerd 
in het werk (53%).

Zijn er nog andere activiteiten waarin je belemmerd wordt/werd door jouw klachten? 

(Basis - Heeft/had klachten en hierdoor (enigszins) belemmerd, n=995)

8%

77%

15%

Ja, namelijk...

Nee

Weet ik niet/wil niet zeggen

8% van de vrouwen die worden belemmerd door klachten 
geeft aan zich ook op andere vlakken beperkt te voelen 
zoals tijdens het slapen en met reizen (naar het strand 
gaan/kamperen/ actieve vakanties).



Concrete voorbeelden van belemmeringen in het 
dagelijks leven

Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jij in jouw dagelijks leven wordt/werd belemmerd door deze klachten? 

Zijn er bijvoorbeeld dingen die je daardoor niet of minder vaak doet/deed? 
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(Seksuele) relatie:

• Veel minder zin in seks. 

• Geen zin in seks door een droge vagina.

• Door de prikkelbaarheid niet te genieten en voel me dan somber, onbegrepen, alleen.

• Mijn echtgenoot tot wanhoop drijven omdat hij wilde helpen en dat niet kon.

Huishouden/gezinsleven

• Tijdens boodschappen doen zo extreem zweten, dat je drijfnat door de winkel loopt.

• Vermoeider om bijvoorbeeld te gaan stofzuigen. Kost me meer energie dan paar jaar terug. 

• Vanwege slaapproblemen, prikkelbaar en vermoeid en daardoor weinig puf om het huishouden 

te doen.

• Door depressie voor gezinsleden niet gezellig.

Werk

• Last van huilbuien op het werk. 

• Vermoeidheid door slecht slapen en zweten op momenten die niet uitkomen. 

• Vooral concentratieproblemen op het werk. 

• Ik werkte in een winkel en wij gaven klanten veel persoonlijke aandacht en dan is het vervelend 

als je een opvlieger krijgt.

• Voelde ongemakkelijk om in gezelschap plotseling rood te worden en hevig te gaan zweten. 

Dacht dat anderen zouden denken het kwam doordat dat ik iets te verbloemen had of niet 

eerlijk was. Ik ben zoveel mogelijk mijn gewone gang gegaan en probeerde klachten zo min 

mogelijk aandacht te geven. 

Sport 

• Te moe om te sporten door het slechte slapen. 

• Spierpijn, waardoor bewegen minder prettig aanvoelt. 

• Durf niet meer te zwemmen en andere sporten ook niet.

• Plotselinge heftige menstruaties met de nodige ellende op dat moment.

Sociale activiteiten

• Te moe en gebrek aan concentratie of zin om iets te ondernemen of op te pakken. Zowel qua 

activiteiten met vrienden als op het werk.

• Niet meer naar sociale evenementen willen, niet meer onder de mensen willen zijn, alleen maar 

thuis zijn, geen leuke dingen meer willen doen.

• Naar drukke gelegenheden gaan, ik kan maar 1 activiteit per dag inplannen.

• Minder zin in sociale activiteiten of vaker chagrijnig of onaardig tegen vrienden.

Hobby’s:

• Ook een boek lezen kan ik niet meer want dan val ik in slaap.

Mantelzorg:

• Doordat ik meer prikkelbaar ben kan ik niet altijd genoeg geduld opbrengen voor degene 

waarvoor ik mantelzorg doe.



Soms leiden klachten tot het helemaal vermijden van
bepaalde activiteiten
Sommige vrouwen stoppen door klachten helemaal met bepaalde activiteiten, zij het 

voor een bepaalde periode. Het gaat dan met name om intimiteit, seks en sport. Iets 

minder dan een derde geeft aan hier wel eens helemaal te zijn gestopt. 8% geeft aan 

helemaal te zijn gestopt met hun werk. 

Als we kijken naar hoe lang men zich van bepaalde activiteiten onthoudt zien we dat 

een aanzienlijk deel langer dan een jaar stopt met sporten, hobby’s, sociale 

activiteiten, intimiteit en seks. 

Ben je door overgangsklachten (een periode) helemaal gestopt met … 

(Basis - Heeft/had klachten en wordt/werd hierdoor (enigszins) belemmerd, n=995)
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Hoe lang is/was de langste periode dat je bent gestopt met … 

(Basis – Door klachten gestopt met activiteiten)

31%

29%

21%

17%

14%

12%

8%

Intimiteit en/of seks (n=698)

Sporten (n=388)

Hobby's (n=406)

Sociale activiteiten (n=568)

Mantelzorg (n=214)

Huishoudelijke taken (n=644)

Werk (n=460)
4%

6%

7%

8%

13%

15%

16%

7%

7%

4%

5%

12%

18%

6%

16%

15%

18%

17%

17%

15%

15%

13%

13%

18%

20%

4%

6%

9%

31%

19%

28%

19%

16%

10%

6%

Sport (n=111)

Intimiteit/seks (n=219)

Hobby's (n=85)

Sociale activiteiten (n=94)

Werk (n=37)*

Huishouden (n=77)

Mantelzorg (n=29)*

< 1 maand 1 t/m 6 maanden 7 t/m 12 maanden 1 t/m 2 jaar > 2 jaar* Resultaten zijn indicatief i.v.m. de lage n.



27%

26%

20%

18%

15%

12%

10%

9%

4%

3%

5%

36%

(Meer) slapen, rusten

Pijnstilling zoals paracetamol, ibuprofen, naproxen

Bepaalde kleding (niet) dragen

Supplementen en medicijnen die je zonder recept
van een arts kunt kopen zoals...

Eetpatroon aanpassen/bepaalde dingen (niet) eten
of drinken

(Ontspannings)oefeningen, meditatie, mindfulness

(Meer) bewegen/sporten

Minder/geen alcohol drinken

Aanpassen van werktijden

(Vaker) thuiswerken

Anders, namelijk...

Nee

Met name met rust en zelfmedicatie probeert men 
klachten te verlichten
Om klachten te verlichten zijn een kwart van de vrouwen gebaat 

bij meer slapen/rusten en zelfzorgmedicijnen zoals paracetamol. 

Ook het wel of niet dragen van bepaalde kleding of 

aanpassingen in het dieet worden ingezet om klachten te 

verlichten. 

• Vrouwen die zeer veel last hebben van overgangsklachten 

zetten alle hiernaast genoemde middelen vaker in om 

klachten te verlichten. Zij gebruiken o.a. vaker 

zelfzorgmedicijnen zoals paracetamol (40% vs. 26% gem.) of 

andere supplementen en vrij verkrijgbare medicijnen (25% vs. 

18%). 

• In het gebruik van zelfzorgmedicatie als paracetamol zien we 

geen verschil tussen vrouwen die in de overgang zijn, hierover 

twijfelen of al in de overgang zijn geweest. Vrouwen in de 

overgang gebruiken wél vaker supplementen en andere vrij 

verkrijgbare medicijnen (25% vs. 7% van de vrouwen die 

mogelijk in de overgang zijn en 15% van de vrouwen die in de 

overgang zijn geweest).

Zijn er dingen die je doet/deed om jouw ongemakken of klachten te verlichten? 

(Basis - Heeft/had klachten, n=1.435)
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• Ymea

• (Multi)vitamines

• Overgangssupplementen

• Magnesium

• Hop for her

• Famosan

• Acupunctuur

• Hormoonpleisters/pillen

• Anticonceptie (de pil)



Een op de vijf praat(te) niet over eigen klachten

Een meerderheid van de vrouwen met overgangsklachten praat(te) hierover 

(82%), met name met vrienden, partner en familie. 23% zoekt hierover 

contact met de huisarts. En hoewel een derde in het werk door klachten 

wordt belemmerd gaat slechts 2% hierover in gesprek met de werkgever. 

• Vrouwen met (zeer) veel last van klachten praten wel vaker met anderen, 

89% vs. 77% van de vrouwen met (zeer) weinig)) last. En hoewel zij wel 

vaker contact zoeken met de huisarts (37% vs. 12%) praten zij er niet vaker 

over met hun werkgever.

Praat/praatte je wel eens met iemand over jouw ongemakken of klachten? 

(Basis - Heeft/had klachten, n=1.435)
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50%

41%

30%

23%

18%

11%

10%

7%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

2%

18%

Vrienden/vriendinnen

Partner

Familie

Huisarts

Collega(‘s)

Kind(eren)

(Schoon)Ouder(s)

Gynaecoloog

Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Psycholoog

Werkgever

Overgangsconsulent

Maatschappelijk werker

Apotheker

Anders, namelijk...

Nee, ik praat(te) hier niet over



Belangrijke reden om niet over klachten te praten is 
omdat men vindt dat dit er nu eenmaal bij hoort
De belangrijkste redenen om niet over klachten te praten is dat vrouwen 

vinden dat dit er nu eenmaal bij hoort en/of de klachten niet ernstig genoeg 

vinden. 

Mogelijk vervelende reacties van anderen weerhouden vrouwen ook om 

ongemakken en klachten te bespreken. Zo zijn sommigen bang om als zeur te 

worden bestempeld of niet serieus genomen te worden en is men bang 

anders te worden gezien of op klachten te worden afgerekend.

• Vrouwen die (zeer) veel last hebben van klachten* geven vaker aan bang te 

zijn om als zeur te worden bestempeld (21%) en het gênant te vinden het 

met anderen te bespreken (20%).

Wat zijn/waren voor jou redenen om niet over jouw ongemakken of klachten te 

praten?  (Basis - Heeft/had klachten maar praat(te) hier niet over, n=252)
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34%

29%

12%

9%

9%

5%

4%

3%

3%

12%

15%

Vinden dat dit gewoon bij de overgang hoort

Klachten zelf niet ernstig genoeg vinden

Heeft geen zin heeft om dit met anderen te bespreken

Gênant/ongemakkelijk vinden om hierover te praten

Bang dat mensen mij een zeur zouden vinden

Niet willen dat anderen weten dat ik hier last van heb

Bang dat anderen mij niet serieus nemen

Bang dat mensen mij dan anders gaan zien

Bang dat anderen mij hierop afrekenen/het tegen mij
gebruiken

Anders, namelijk...

Weet ik niet
* Vrouwen met (zeer) veel last die niet over klachten praten, n=63



39% vindt dat er meer over de overgang moet 
worden gesproken 

Vind jij dat er in onze samenleving meer over het onderwerp ‘de overgang’ 

gesproken moet worden? (Basis=allen, n=1.579)
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39%

11%

51%

Ja, omdat... Nee, omdat... Weet ik niet/geen mening

• Vooral voor vrouwen die last hebben van klachten op hun werk is het fijn als daar 

rekening mee gehouden wordt voor hen. Overigens is er nu al heel veel meer informatie 

maar ik merk toch dat veel mensen slecht geïnformeerd zijn. En dat is jammer want zo 

lijden vrouwen meer dan nodig. 

• Omdat het heel zwaar is en het in mijn geval zorgt dat ik niet meer goed functioneer en 

geen fulltime baan aankan. Daarnaast zou een stuk erkenning wel fijn zijn. Nu is het 

taboe om erover te praten en dat maakt dat ik me heel eenzaam voel. 

• Mannen de klachten vaak bagatelliseren, niet serieus nemen. Door 

stemmingswisselingen verandert de vrouw tijdelijk van karakter dit heeft een enorme 

impact op de verhoudingen. 

• Het normaal is en ongelofelijk veel vrouwen treft in hun werkzame leven die daardoor 

veel hinder ervaren. Als het beter bespreekbaar is, zal de vrouw het misschien 

makkelijker accepteren. Ze is minder eenzaam in haar onzekerheden.

• Nee, niet perse meer. Als men er behoefte aan heeft dan kan men dat zelf bespreken, 

maar laten we het niet als een "groot probleem" op de kaart zetten.

• Nee, het is voor elke vrouw toch anders. 

• Bespreken niet zo zeer, maar wel meer acceptatie en herkenning.

• Er hoeft niet meer over gesproken te worden, er is voldoende informatie en praten 

verlicht de eventuele klachten niet. Wel zou er meer aandacht van de werkgever 

moeten zijn om (tijdelijk) iets minder te werken of makkelijker een vrije dag te nemen. 

Ook moet er rekening gehouden met zwaar werk.

39% van de vrouwen is van mening dat de overgang vaker een onderwerp van 

gesprek zou moeten zijn. Bijvoorbeeld om het onderwerp te normaliseren, 

lijden te voorkomen en besef over de impact te vergroten. 11% vindt het niet 

nodig dat er vaker over de overgang wordt gepraat. Bijvoorbeeld omdat er al 

genoeg informatie is en men er geen “groot” probleem van wil maken. De 

meeste vrouwen hebben daarentegen geen mening. 

• Vrouwen in de overgang en vrouwen met veel last van klachten vinden 

vaker dat er meer over de overgang moet worden gesproken 

(respectievelijk 45% en 52%). 



Verkleinen van het taboe kan positief verschil 
maken in hoe de overgang wordt ervaren 
39% van de vrouwen is er voorstander van dat er in onze samenleving 

meer over de overgang wordt gesproken. Erover praten helpt vooral bij 

het verkleinen van het taboe over dit onderwerp. 75% denkt dat het 

verkleinen van dit taboe heel belangrijk is voor hoe de overgang wordt 

ervaren. Dit laatste geldt vaker voor vrouwen met (zeer) veel last van 

klachten (83%).

Ook het vergroten van kennis van zorgverleners, het verbeteren van 

hulpverlening en het creëren van meer begrip en ondersteuning in de 

eigen omgeving worden gezien als belangrijke voordelen van het meer 

bespreekbaar maken van de overgang.

Je hebt al aangegeven dat je het belangrijk vindt dat er meer over de overgang 

gesproken wordt. Hieronder staan een aantal mogelijke voordelen van meer praten 

over de overgang. In hoeverre denk jij dat deze voor jou een positief verschil (hadden) 

kunnen maken in hoe jij de overgang zou ervaren/ervaart/hebt ervaren. 

(Basis; Wil meer gesprek over de overgang, n=609)  
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3%

3%

1%

1%

4%

5%

3%

6%

4%

11%

16%

15%

14%

22%

19%

32%

31%

34%

33%

33%

75%

55%

47%

45%

47%

36%

Verkleinen van het taboe over dit onderwerp

Vergroten van de kennis van zorgverleners

Betere hulpverlening

Meer begrip vanuit mijn omgeving

Vergroten van de kennis over mijn eigen
lichaam

Betere ondersteuning vanuit mijn omgeving

helemaal niet belangrijk niet belangrijk
niet onbelangrijk, niet belangrijk belangrijk
heel erg belangrijk



Hulp zoeken bij klachten



58% heeft ondanks klachten nooit hulp gezocht

Van alle vrouwen die overgangsklachten (hebben) ervaren, heeft meer dan de 

helft hiervoor nooit hulp gezocht. Degenen die wel hulp zochten deden dat 

vooral bij de huisarts en de gynaecoloog. Slechts 4% ging naar een 

overgangsconsulent.

• Vrouwen met zeer veel last van klachten zochten vaker hulp (64% vs. 42% 

gemiddeld). Men bracht met name vaker een bezoek aan de huisarts (50%), 

de gynaecoloog (19%) en de overgangsconsulent (8%).

Heb je wel eens medische hulp of advies gezocht voor jouw ongemakken of 

klachten? Zo ja, bij wie? (Basis - Heeft/had klachten)
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33%

12%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

58%

1%

Huisarts

Gynaecoloog

Overgangsconsulent

Fysiotherapeut

Psycholoog

Acupuncturist

Homeopaat

Andere medisch specialist, namelijk...

Orthomoleculair therapeut

Nee, ik heb nooit hulp gezocht

Weet ik niet (meer)



Belangrijke reden om geen hulp te zoeken bij klachten 
is omdat men vindt dat die er nu eenmaal bij horen
Degenen die ondanks hun klachten geen medische hulp zochten, geven 

daarvoor als belangrijkste reden dat zij de klachten niet ernstig genoeg 

vonden en vinden dat klachten er gewoon bij horen. 17% heeft er nooit over 

gedacht hulp te zoeken. 

• Vrouwen die in het dagelijks leven (enigszins of vaker) worden belemmerd 

door klachten geven vaker als reden dat ze vinden dat dit er gewoon bij 

hoort (51% vs. 38% van de vrouwen die niet worden belemmerd), dat het 

geen zin heeft om het te bespreken (8% vs. 2%) en bang zijn dat mensen 

hen een zeur vinden (7% vs. 0%). De laatste twee aspecten worden ook 

vaker genoemd door vrouwen die (zeer) veel last hebben van klachten 

(respectievelijk 12% en 10%) 

Waarom heb je nooit medische hulp of advies gezocht voor jouw klachten? 

(Basis - Heeft/had klachten en hiervoor geen medische hulp gezocht, n=829)
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46%

46%

18%

17%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

10%

8%

Klachten zelf niet ernstig genoeg vinden

Vinden dat dit gewoon bij de overgang hoort

De klachten zijn vanzelf verminderd/verdwenen

Het is nooit bij me opgekomen

Heeft geen zin heeft om dit met anderen te bespreken

Bang dat mensen mij een zeur zouden vinden

Vanwege de (mogelijke) kosten

Gênant/ongemakkelijk om hierover te praten

Bang dat anderen mij niet serieus nemen

Bang dat mensen mij dan anders gaan zien

Niet willen dat dat anderen weten dat ik hier last van
heb

Bang dat anderen mij hierop afrekenen/het tegen mij
gebruiken

Anders, namelijk...

Weet ik niet (meer)/wil ik niet zeggen

• Omdat ik genoeg kwijt kan aan familie en vrienden 

• Met de nodige informatie en tips van internet red ik het goed.

• Nam mezelf helaas niet serieus genoeg, niet klagen maar dragen, opvoeding.

• Ik slik liever geen zware medicijnen.

• Waarom hulp zoeken bij iets wat bij de natuur van de vrouw hoort en vanzelfsprekend is, 

en wat iedere vrouw weet dat je bij ouder worden dit krijgt. 

• Ik wist niet dat er een overgangsconsulente bestond.



Circa twee derde is tevreden over de huisarts, 
15% geeft echter aan niet goed te zijn geholpen
De meerderheid van de vrouwen is tevreden over de huisarts die zij hebben 

bezocht. Men is snel geholpen (61%), voelde zich serieus genomen (69% (zeer) 

eens) en ervaarde de ruimte om gevoelens en zorgen te bespreken (66%). 

• Vrouwen met (zeer) veel last van klachten zijn minder tevreden over de 

huisarts. Zij zijn het minder vaak eens met alle hiernaast getoonde stellingen. 

Zo geeft een kwart aan niet snel te zijn doorverwezen.

Als je terug denkt aan de huisarts die je hebt bezocht, in hoeverre ben je het dan 

eens of oneens met de volgende stellingen? (Basis - heeft huisarts bezocht, n=473)
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9%

5%

6%

7%

7%

6%

11%

10%

9%

7%

10%

9%

14%

19%

15%

16%

18%

21%

18%

39%

42%

41%

37%

38%

16%

22%

24%

28%

23%

23%

32%

6%

4%

1%

5%

3%

Ik kreeg snel een goede doorverwijzing

Ik ben snel geholpen

Ik kreeg voldoende de ruimte om mijn
gevoelens en zorgen te bespreken

Ik heb het gevoel dat mijn klachten
serieus zijn genomen

Ik heb het idee dat degene die mij hielp
voldoende kennis had

Ik ben goed geholpen

Helemaal oneens Oneens
Niet oneens, niet eens Eens
Helemaal eens Niet nodig/ niet van toepassing



De meesten zijn goed geholpen door de gynaecoloog

De meerderheid van de vrouwen is tevreden over de gynaecoloog die zij 

hebben bezocht. Men is goed geholpen (82% (zeer) eens), voelde zich serieus 

genomen (86%) en had het gevoel te worden geholpen door iemand met 

voldoende kennis (77%). 

Als je terug denkt aan de gynaecoloog die je hebt bezocht, in hoeverre ben je het 

dan eens of oneens met de volgende stellingen? (Basis - heeft gynaecoloog 

bezocht, n=161)
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6%

5%

6%

4%

4%

10%

12%

7%

13%

12%

15%

19%

41%

36%

37%

39%

42%

39%

27%

50%

40%

43%

35%

28%

13%

1%

3%

1%

3%

2%

Ik kreeg snel een goede doorverwijzing

Ik heb het gevoel dat mijn klachten serieus
zijn genomen

Ik heb het idee dat degene die mij hielp
voldoende kennis had

Ik ben goed geholpen

Ik kreeg voldoende de ruimte om mijn
gevoelens en zorgen te bespreken

Ik ben snel geholpen

Helemaal oneens Oneens
Niet oneens, niet eens Eens
Helemaal eens Niet nodig/ niet van toepassing



Men is relatief minder tevreden over de huisarts

Als we de ervaringen van vrouwen met de huisarts, de gynaecoloog en de overgangsconsulent met elkaar vergelijken zien we dat men minder positief is over de 

huisarts dan over de gynaecoloog en overgangsconsulent. Men werd bij de gynaecoloog en overgangsconsulent beter geholpen en men had vaker het idee 

geholpen te worden door iemand met voldoende kennis. Daarbij voelde men zich daarbij vaker serieus genomen en was er meer ruimte gevoelens en zorgen te 

bespreken.

Als je terug denkt aan de zorgprofessional(s) die je hebt bezocht, in hoeverre ben je het dan eens of oneens met de volgende stellingen?

Gemiddelden op een 5-puntschaal waarbij 1 = helemaal oneens en 5= helemaal eens. 
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Huisarts
(n=473)

Gynaecoloog 
(n=161)

Overgangsconsulent 
(n=59)*

Ik kreeg snel een goede doorverwijzing 3,3 4,0 3,8

Ik ben snel geholpen 3,7 3,8 4,2

Ik kreeg voldoende de ruimte om mijn gevoelens en zorgen te bespreken 3,7 4,1 4,2

Ik heb het gevoel dat mijn klachten serieus zijn genomen 3,8 4,3 4,3

Ik ben goed geholpen 3,7 4,2 4,0

Ik heb het idee dat degene die mij hielp voldoende kennis had 3,6 4,1 4,3

* Resultaten zijn indicatie vanwege lage n.



Een op de vijf vrouwen die hulp zocht is uiteindelijk 
geholpen met een luisterend oor of advies
Een op de vijf vrouwen die hulp zocht is geholpen met een luisterend oor, 

uitleg en advies. Circa 10% deel is geholpen met een operatie of 

hormoontherapie. 21% geeft aan (nog) niet te zijn geholpen. 

• Vrouwen met (zeer) veel last van klachten zijn vaker geholpen met 

hormoontherapie (13% vs. 5% van de vrouwen met (zeer) weinig)) last) en 

medicijnen om bloedverlies te verminderen (11% vs. 3%). 

Ben je (uiteindelijk) geholpen met jouw klachten? Zo ja, hoe? 

(Basis - Heeft/had klachten en hiervoor medische hulp gezocht, n=606)
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23%

20%

12%

12%

11%

10%

8%

6%

4%

4%

3%

1%

18%

21%

Met een luisterend oor

Met uitleg/advies

Mijn klachten zijn vanzelf over gegaan

Operatie/operatieve behandeling

Met pijnstillers

Met hormoontherapie

Met medicijnen om bloedverlies te verminderen

Met antidepressiva

Psychische hulp

Met dieetadvies

Sport (yoga, zwemmen etc.)

Door te minderen/stoppen met alcohol drinken

Anders, namelijk...

Ik ben (nog) niet geholpen

• Curettage

• Anticonceptie (spiraal, pil)

• Slaappillen



Terugkijkend had 1 op de 5 graag gezien dat er beter 
onderzoek was gedaan 
Terugkijkend is 54% van de vrouwen die hulp heeft gezocht hier (zeer) 

tevreden over, 16% is (zeer) ontevreden. Een deel had liever gehad dat er 

beter en sneller onderzoek was gedaan, meer empathie was getoond en dat 

er meer alternatieven waren geboden voor behandeling. 

• Vrouwen met (zeer) veel last van klachten hadden liever gehad dat er beter 

(22% vs. 8% van vrouwen met ((zeer) weinig) last van klachten) en sneller 

onderzoek was gedaan (17% vs. 3%) en dat er meer alternatieven waren 

geboden voor behandeling (18% vs. 7%). 
Terugkijkend op jouw zoektocht naar hulp, advies en/of behandeling. Zijn er dingen 

die je liever anders had gezien? 

(Basis - Heeft/had klachten en hiervoor medische hulp gezocht, n=606)
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17%

17%

15%

12%

4%

10%

51%

Beter/grondiger onderzoek

Meer empathie

Alternatieven voor behandeling/medicijnen

Snellere behandeling/doorverwijzing

Andere behandeling

Anders, namelijk...

Weet ik niet/geen mening

Terugkijkend op jouw zoektocht naar hulp, advies en/of behandeling. Hoe 

tevreden ben je hier uiteindelijk over? 

(Basis - Heeft/had klachten en hiervoor medische hulp gezocht, n=606)

6% 10% 24% 37% 17% 7%

Zeer ontevreden Ontevreden
Niet ontevreden, niet tevreden Tevreden
Zeer tevreden Kan ik nog niet beoordelen

• Uitgebreidere vergoeding van zorgverzekeraar.

• Vroegtijdiger in het leven meer en concretere informatie, verwachtingsperspectief e.d. 

• Suggesties voor wat ik kan doen i.p.v. zeggen dat ik er mee moet leren omgaan. 

• Meer kennis en begrip wat overgang met een vrouwenlichaam doet, vooral in de 

gezondheidszorg.

• Huisarts die niet alleen medicatie voorschrijft. Maar ook kan doorverwijzen naar 

alternatieve therapieën. Zoals homeopaat, acupunctuur e.d.  



Beeldvorming & 
informatiebehoefte



52% vindt dat er meer aandacht moet komen 
voor de overgang
Ondanks dat 53% van mening is dat er voldoende goede informatie beschikbaar 

is over de overgang is een ruime helft van de vrouwen ook van mening dat er 

meer aandacht moet komen voor dit onderwerp. 

Een kwart van de vrouwen ziet het onderwerp als een taboe (26%) maar een 

aanzienlijk deel is van mening dat er te weinig begrip is voor vrouwen in de 

overgang (44%), dat het wordt gezien als een negatieve levensfase (50%) en dat 

overgangsklachten als gezeur worden bestempeld (55%). 37% van de vrouwen 

die mogelijk, of nog niet in de overgang zijn, zien er tegenop.

• Vrouwen die (mogelijk) in de overgang zijn geven vaker aan dat er meer 

aandacht voor het onderwerp moet komen (57% (zeer) eens vs. 52% gem.). Zij 

zijn vaker van mening dat de overgang wordt gezien als een negatieve 

levensfase (56% (zeer) eens vs. 50%) en dat klachten als gezeur worden 

bestempeld (61% vs. 55%). Vrouwen die al in de overgang zijn geweest geven 

vaker aan dat deze levensfase ook positieve dingen met zich meebrengt (36% 

(zeer) eens vs. 27%).

• Vrouwen die (zeer) veel last ervaren van de overgang zijn van mening dat er 

meer aandacht voor het onderwerp moet komen (67% vs. 52% gem.) en 

ervaren het bespreken ervan vaker als een taboe (39% vs. 26%). Daarbij 

vinden zij vaker dat er te weinig begrip is (60% vs. 46%) en minder vaak dat er 

al voldoende goede informatie beschikbaar is (17% (zeer) oneens vs. 11%).

In hoeverre ben jij het eens of oneens met de onderstaande stellingen? 

(Basis – Allen, n=2.037)
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3%

3%

2%

4%

3%

5%

9%

11%

14%

27%

7%

10%

8%

12%

11%

19%

17%

30%

29%

41%

38%

31%

37%

33%

41%

39%

48%

33%

31%

21%

36%

42%

43%

40%

33%

29%

22%

18%

21%

8%

16%

13%

10%

10%

11%

8%

5%

7%

5%

2%

Er moet meer aandacht komen voor de
overgang

Overgangsklachten worden vaak als ‘gezeur’ 
bestempeld 

Er is voldoende goede informatie te vinden
over de overgang

De overgang wordt gezien als een negatieve
levensfase

Er is te weinig begrip voor mensen in de
overgang

Ik zie op tegen de overgang (n=650*)

De overgang brengt ook veel positieve
dingen met zich mee

Ik zal nooit met mannen in mijn omgeving
over overgangsklachten praten

Het bespreken van de overgang is een taboe

Ik voel me ongemakkelijk als het onderwerp 
‘overgang’ ter sprake komt 

Helemaal oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Helemaal eens*Indien niet/mogelijk in de overgang of onbekend



Men wil vooral meer aandacht voor mogelijke klachten 
en behandelingen

Je hebt aangegeven dat er meer aandacht zou moeten komen voor de overgang. 

Voor welke onderwerpen zou er volgens jou meer aandacht mogen komen? 

(Basis - Wil meer aandacht voor de overgang, n=1.057)
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65%

64%

58%

57%

49%

48%

39%

32%

3%

3%

Welke klachten zoal kunnen voorkomen

Mogelijke oplossingen/behandelingen

De gevolgen van klachten die men zoal kan
ervaren, zoals botontkalking of bloedarmoede

Hoe je kunt weten/signaleren dat je in de
overgang bent

Handvatten om overgangsklachten bespreekbaar
te maken

Advies over omgaan met en bespreekbaar maken
van overgangsklachten op werk

Hoe vaak overgangsklachten voorkomen

Wanneer de overgang kan optreden

Anders, namelijk...

Weet ik niet/geen mening

Vrouwen die van mening zijn dat er meer aandacht moet komen voor de 

overgang, vinden het vooral van belang dat er meer aandacht komt voor de 

klachten die kunnen voorkomen én mogelijke oplossingen/behandelingen. 

Ook de gevolgen van klachten en hoe je de overgang kunt signaleren zouden 

meer onder de aandacht mogen worden gebracht. 

Bijna de helft heeft behoefte aan handvatten om de overgang bespreekbaar te 

maken, in het algemeen maar ook op het werk. 

• Vrouwen in de overgang geven vaker aan dat er meer aandacht moet komen 

voor hoe vaak klachten voorkomen (44%) en mogelijke oplossingen en 

behandelingen (72%). Terwijl vrouwen die mogelijk in de overgang zijn meer 

aandacht wensen voor hoe je de overgang kunt signaleren (74%).

• Vrouwen met (zeer) veel last van klachten zijn vaker van mening dat er meer 

aandacht moet komen voor hoe vaak klachten voorkomen (43%) en mogelijke 

oplossingen en behandelingen (74%).



Bijlagen



Bijlage
Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 15-29 augustus 2022.

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt 

spaarprogramma ontvangen.

Weging

De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het 

Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens 

gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

Responsverantwoording online onderzoek

In de veldwerkperiode is aan 7.486 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het 

veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang 

tot de vragenlijst op internet afgesloten.

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tot tenminste 12 maanden na afronden 

van het onderzoek bewaard. Hetzelfde geldt voor schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde 

vragenlijsten. Een uitzondering vormen beeld- en geluidsopnames van respondenten, deze worden ten 

hoogste 6 maanden bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde 

vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd 

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


