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Vrouw en Gezondheid
Joyce van Dijk
“Ik vind dat vrouwen
nu eindelijk het lef
moeten hebben om
gezondheidsonderwerpen
bespreekbaar te maken”

Je maandelijkse
me-time moment:
5-7 beauty- en
verzorgingsproducten
De waarde is altijd min.
€65, voor jou €19,95
Ontvang een extra welkomstcadeau via
goodiebox.nl/vrouwengezondheid

EEN FEEST VOOR
VRIENDINNEN
14 T/M 20 MEI 2020 • LIBELLEZOMERWEEK.NL/VROUW

BESTEL
NU KAARTEN

MET € 4,KORTING!
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KENNIS
Ziekteverzuim bij
vrouwen vanwege
onbegrip.

INZICHT
Gynaecoloog, Anne
Timmermans, over
hevig menstrueel
bloedverlies.

ERVARING
Carline Kruijenaar
(30) kreeg de diagnose
baarmoederhalskanker.
Zij deelt haar verhaal.

P4

P6

P7

Deze infographic is financieel mogelijk door Gedeon Richter

Hormonale
subsitutie
In de periode rond de menopauze vermindert de
hoeveelheid oestrogeen die door het lichaam
van een vrouw wordt geproduceerd. Dit kan
verschillende symptomen veroorzaken en uw
levenskwaliteit verminderen.

Scherp blijven
als de hormonen
door je lijf gieren

Gelukkig bestaan er verschillende oplossingen,
waarvan hormonale substitutietherapie er één van is.
Het doel: natuurlijke hormonen vervangen wanneer het
lichaam niet meer genoeg aanmaakt in de menopauze.
Welke hormonen heb jij nodig ? Om deze vraag te
beantwoorden, is het belangrijk om te starten met de
volgende vraag: heb je nog steeds je baarmoeder?

Heb je nog steeds
je baarmoeder?
Nee

Joyce van Dijk (46) begeleidt vrouwen in alle levensfasen, van
jonge vrouwen die aan het begin van hun carrière staan tot
aan vrouwen die richting hun pensioen gaan. Juist tijdens de
zwangerschap en in de overgang is het van belang om scherp te
blijven als de hormonen door je lijf gieren.

Baarmoeder operatief verwijderd

Oestrogeen

Als jouw baarmoeder operatief verwijderd is, hoef je
alleen oestrogeen te nemen. Dit kan in de vorm van een
pil, pleister, vaginale ovule of een spray.

Door Rosemarie de Ferrante

Ja
Ik houd ervan om een
brug te slaan tussen
werkgevers en werknemers. Want er is een
kennisgebrek en taboe op het thema
hormonale veranderingen. Om situaties te veranderen, moeten mensen
soms wakker geschud worden. En
dat is niet alleen bij vrouwen, maar
ook in haar omgeving. Zwangere
vrouwen en vrouwen in de overgang
hebben daarom mijn speciale sympathie en aandacht. De hormonen gieren juist in deze fasen door je lijf en
eisen de aandacht op van de fysieke en
de mentale gezondheid. Meer dan dat
vrouwen soms toe durven te geven.
Op hormonen hebben wij wel degelijk invloed. Aanpassingen in leefstijl
en de juiste ‘mindset’ hebben positief
effect op de symptomen en klachten.”
“Anno 2020 worden hormonale onderwerpen steeds meer bespreekbaar
gemaakt maar we zijn er nog niet.
Thuis aan de keukentafel, op de werkvloer en in de kroeg met vriendinnen. In mijn ervaring hebben vrouwen veel minder moeite met vertellen als het goed gaat dan als het even
wat minder gaat. Hierdoor hebben ze
weinig oog voor hun eigen aanwezige
klachten en symptomen. Terwijl als
zij dit wel doen, er stappen genomen
kunnen worden door gezonder te
leven op het gebied van voeding, meer
beweging en meer tijd vrij te maken

Blijf op de hoogte:

Intacte baarmoeder aanwezig

Tibolone

Aanpassingen in
leefstijl en de juiste
‘mindset’ hebben
positief effect op
de symptomen en
klachten”
Joyce van Dijk
Founder Healthy Women
FOTO: DAVID LOK

voor activiteiten die je energie geven.”
(On)begrip
“Het verzuim en de uitstroom van
vrouwen stijgt. In het artikel van
Dorenda van Dijken, gynaecoloog,
gaat zij hier dieper op in. Het ziekteverzuim laten dalen begint bij het
gesprek openbreken. Hoe meer aandacht er op de werkvloer komt voor
hormonale klachten, hoe minder
vrouwen thuis zullen blijven omdat ze het niet over de klachten wil-

@planethealth.nl

Mediaplanet

Oestrogeen + Progesteron

oestrogeen en progesteron
gecombineerd in één
product

of

Als jouw baarmoeder intact is,
dien je tibolone of een combinatie
van progesteron en oestrogeen
te nemen. Oestrogeen en
progesteron kunnen ofwel in
een gecombineerd product
genomen worden of in twee
aparte producten (verschillende
combinaties van toediening
mogelijk).

len hebben. De samenleving bestaat
voor de helft uit mannen en voor de
helft uit vrouwen. De werkvloer is
daar een afspiegeling van en daarom vind ik het voor organisaties
belangrijk dat zij goed voor hun
werknemers zorgen, zowel voor
mannen als voor vrouwen.”
“Ik vind dat vrouwen nu eindelijk
het lef moeten hebben om onderwerpen als de zwangerschap, een burnout, menstruatie of de overgang
bespreekbaar te maken. Juist als je
dat doet en je kwetsbaar op durft te
stellen, kun je rekenen op begrip en
steun. Hormonale veranderingen
mogen geen invloed hebben op je
carrière. Dat start bij durven.”

@MediaplanetNL
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Oestrogeen
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levenorgestel
spiraal

Legenda
Orale toedieningsvorm

Pil

1 pil/dag (continu of
discontinu) met een
week van pauze

Intra-vaginale toedieningsvorm

Vaginaal

Vaginale tablet
(ovule) of crème
direct ingebracht in
de vagina

Transdermale toedieningsvorm

Spray

1, 2 of 3
verstuiving(en)/dag
op de huid

Pleister

1 of 2 huidpleisters/week
(continu of discontinu)
met een week van pauze

KEDP/DAC563, date of creation 09/2019, Gedeon Richter Benelux.
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Reumatische
aandoening
en kinderwens?

54%

540+
460
van de vrouwen met een reumatische
aandoening stelt een kinderwens uit
vanwege onbesproken zorgen over hun ziekte.
Veel van deze onzekerheden kunnen
worden weggenomen in overleg met de
behandelend arts.

‘Zwanger worden?
Reuma hoeft je niet
te weerhouden’

Vruchtbaarheid

De meeste reumatische aandoeningen maken
je niet minder vruchtbaar onder voorbehoud
dat de ziekte onder controle is. Bepaalde
medicijnen doen dit wel.

Josje (32) heeft een zoon, Boaz, van bijna twee jaar oud. Ondanks
haar reumatische aandoeningen waren zwanger worden en bevallen
geen belemmering. “Ik kan alles doen, alleen gaat het vaak iets
langzamer.”
Door Heleen de Bruijn

Vroegtijdig advies

Je hebt fybromiyalgie en
hypermobiliteitssyndroom.
Wat houdt dat in?
“In 2015 werd bij mij de diagnose
fybromiyalgie gesteld. Dat is een reumatische aandoening waarbij mijn
benen altijd heel gevoelig of pijnlijk
zijn. Ook lijd ik aan het hypermobiliteitssyndroom. Dat betekent dat het
weefsel om de gewrichten van mijn
knieën en heupen erg los zit. Ze
kunnen daardoor sneller uit de kom
schieten. Gelukkig gebeurt dat meestal niet.”
Hoe beïnvloeden deze aandoeningen je dagelijks leven?
“Ik heb vooral wat meer tijd nodig
om ’s morgens op te starten. Als ik
een tijd heb gelegen of gezeten, ben
ik stijf. Alles gaat gewoon wat langzamer. Fietsen lukt met een elektrische
fiets wel en lopen gaat ook, maar niet
lang. Ik gebruik soms hulpmiddelen
zoals krukken of een stok.”
Je bent zwanger geworden.
Was dat een goed idee,
gezien jouw aandoeningen?
“Ik wist niets over zwangerschap
en reuma, maar ik had een kinderwens. Daarom heb ik er niet erg bij
stilgestaan of het problemen kon geven. De medicijnen die ik gebruik,
kon ik blijven slikken. Het liefst wel
zo min mogelijk. Het bijzondere was
echter dat ik tijdens mijn zwangerschap nauwelijks last of pijn heb gehad van mijn aandoeningen. Volgens
de gynaecoloog komt het vaak voor
dat vrouwen met reuma tijdens de
zwangerschap nauwelijks klachten
hebben. Van tevoren wist ik dat niet.
Voor andere vrouwen is het fijn om te
weten, want dat kan een stimulans

Bijzonder was
dat ik tijdens mijn
zwangerschap
nauwelijks
reumaklachten had”
zijn om ook proberen zwanger te
raken.”
Je zoontje Boaz is inmiddels
bijna twee jaar. Hoe kijk je
terug op de bevalling?
“Samen met de gynaecoloog is er
een bevallingsplan gemaakt. Daarin
stonden alle stappen die we zouden
nemen vlak voor en tijdens de bevalling. Ik werd een week voor de uitgerekende datum ingeleid, waardoor de
bevalling op gang werd gebracht. Vervolgens werden mijn vliezen gebroken en kreeg ik preventief een ruggenprik. Een natuurlijke bevalling
zou met mijn aandoening nog pijnlijker zijn, verwachtte ik. Maar ik heb
het als een heel rustige en ontspannen bevalling ervaren. Met drie keer
persen was het gebeurd. Het feit dat
we een plan hadden gemaakt, gaf mij
rust, dat je weet dat je niet hoeft op te
zien tegen de pijn.”
Hoe beïnvloeden jouw reumaklachten de opvoeding?
“Omdat ik lang in een kinderopvang heb gewerkt, ken ik alle ergonomische trucjes om de belasting voor

mijn lichaam zo klein mogelijk te
maken. Maar mensen met reuma
gaan ook niet bij de pakken neerzitten. Ik zie het bij mijn moeder, die
ook reuma heeft. Zij doet ook gewoon
alles. Ik speel gewoon op de grond
met Boaz, ook al is opstaan dan wat
moeizaam. Ik laat er niks voor, de ongemakken neem ik voor lief. Verder
heb ik een hoge auto en een elektrische fiets om bepaalde handelingen
iets gemakkelijker te maken.”
Wat zou je andere vrouwen
willen meegeven, die ook
een reumatische aandoening
hebben en zwanger willen
worden?
“Ik zou zeggen: doen. Maar iedereen is anders. Overleg in ieder geval
met je (huis)arts. Reuma hoeft je in
ieder geval niet te weerhouden. Ik
heb zelfs het idee dat de klachten
over het algemeen wat minder zijn
geworden sinds de bevalling. Geen
idee waarom.”

Wees op tijd met het bespreken van je
kinderwens met je zorgverleners. Ondanks het
belang van begeleiding, betrekken 4 op de 5
patiënten hun behandelend arts niet in hun
plan om zwanger te worden.

Aanpassen medicatieplan

Sommige medicatie mag doorgebruikt worden
terwijl andere al maanden voor de geplande
zwangerschap gestaakt dient te worden. Dit
om de kans op zwangerschap te vergroten en
eventuele schade bij de ongeboren baby te
voorkomen. Zelfs tot 2 jaar na gebruik kunnen
bepaalde medicijnen schade aanrichten.

YOUTH-R-WELL.COM
Youth-R-Well.com is een onafhankelijke
stichting die zich inzet voor jongeren
met reuma in de leeftijd van 16 tot 30
jaar. Op de website vind je betrouwbare
informatie, wordt er opgekomen voor jouw
belangen én kun je in contact komen met
lotgenoten. Hiernaast organiseert YouthR-Well.com verschillende evenementen
en vraagt hiermee nog meer aandacht en
begrip voor jongeren met reuma.
Meer informatie vind je op
www.youth-r-well.com

Kinderwens
Naast bijwerkingen van medicatie
blijkt uit onderzoek dat 46%

460+540

van de vrouwen met een reumatische
aandoening bang is om de ziekte aan
hun kind door te geven. Veel van deze
onzekerheden kunnen worden weggenomen
door de behandelend arts.
Bronnen
www.reumanederland.nl/leven-met/seksualiteit-en-zwangerschap/vruchtbaarheid-en-zwangerschap/
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Je staat
er niet
alleen voor
Caroline van Lokven
Verpleegkundig
overgangsconsulente

Meer begrip voor
de overgang
voorkomt verzuim

FOTO: ANKA KUZNIAR

Door Petra Lageman

W

at zijn de gevolgen van de overgang voor jou?
Kun je overgangsklachten verminderen? Wie
kun je om hulp vragen. Caroline van Lokven,
verpleegkundig overgangsconsulente, adviseert en
begeleidt vrouwen met overgangsklachten.

Een grote groep vrouwen worden belemmerd in hun doen en laten
door hormonale veranderingen. “Je moet erover praten en rekening
houden met de overgang” vindt Dorenda van Dijken, gyneacoloog in
OVLG West.

1

Leef gezond
“Een gezonde leefstijl en voeding maakt dat je je fitter
en beter voelt. Stop met roken. Vrouwen die roken
hebben frequenter en heviger opvliegers. Wees heel
matig met alcohol en koffie. Dat zijn, net als stress,
bekende triggers van overgangsklachten.”

2

Draag laagjes
“Opvliegers zijn heel vervelend. Van het ene op het
andere moment breekt het zweet je uit. Fijn als je
dan wat kleding kunt uitdoen. Draag bijvoorbeeld
een T-shirt, een blouse en een vest. Naarmate je het
warmer krijgt, kun je laagjes verwijderen.”

3

Tel tot tien
“Een kort lontje overkomt je regelmatig als je in de
overgang bent. Op de werkvloer en tijdens besprekingen
kun je niet ineens uit je slof schieten. Tel op zo’n moment
tot tien of loop even weg uit de situatie.”

4

Bespreek je problemen
Concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, angsten paniekklachten zijn de minst bekende maar veel
voorkomende problemen. Vraag hulp als je merkt dat
dit je belemmert in je functioneren. Kun je het niet
bespreken met je leidinggevende, ga dan naar de
preventiemedewerker, de vertrouwenspersoon of de
arbo-arts.”

5

Wees lief voor jezelf
“Neem tijd voor jezelf. Ga sporten, ga uit, geniet van
een warm bad. Juist nu moet je goed voor jezelf
zorgen. Door te ontspannen en leuke dingen te
doen, krijg je meer energie.”

6

Bereid je voor op de overgang
“Vrouwen worden vaak overvallen door klachten en
komen er dan na een lange zoektocht achter dat ze
met overgangsklachten te maken hebben. Als je je van
tevoren verdiept in de overgang kun je eerder actie
ondernemen en kan verzuim worden voorkomen.”

7

Vraag om hulp
“Als klachten te hinderlijk worden of je ernstig beperken
in je activiteiten zoek dan hulp. Ga naar je huisarts
of naar een overgangsconsulente. Er zijn prima
oplossingen zoals aanpassingen in gedrag, leefstijl,
voeding en/of hormoontherapie. Wacht niet tot de
klachten je leven gaan beheersen.”

Door Petra Lageman

Voor vrouwen die net
zijn bevallen heeft iedereen begrip. Vrouwen
in de overgang moeten vooral niet zeuren. Ik snap die
tegenstelling niet. Het gaat in beide
gevallen om een levensfase. Het enige
verschil is dat overgangsklachten
vaak veel ernstiger zijn en veel langer aanhouden. Gemiddeld twee tot
wel tien jaar lang. Zo’n twintig procent heeft nergens last van maar het
overgrote merendeel van de vrouwen
ondervindt wel degelijk klachten. Een
op de vier vrouwen heeft zelfs zulke
ernstige klachten dat ze niet kunnen
functioneren.”
“Op de werkvloer wordt weinig gesproken over de overgang bij vrouwen. Veel vrouwen van rond de 45
jaar, wanneer de overgang meestal
begint, zijn op de top van hun kunnen. Ze hebben een uitstekende
opleiding en veel ervaring. Niet voor
niets wil de overheid een quotum instellen voor vrouwen in topfuncties.
Als je dan geen aandacht hebt voor
overgangsklachten waar zijn we dan
mee bezig? Hoe kunnen we verwachten dat iemand met ernstige klachten uitstekend functioneert? Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat een op de drie ziekmeldingen bij

Hormoontherapie is
echt hét antwoord
op ernstige
overgangsklachten”
Dorenda van Dijken
Gynaecoloog
OLVG West

vrouwen tussen de veertig en zestig
jaar te maken heeft met overgangsklachten. Daarnaast is er nog een
grote groep vrouwen met klachten
die weliswaar minder ernstig maar
wel heel hinderlijk kunnen zijn.
Werkgevers die daar flexibel mee
omgaan kunnen verzuim verminderen en zelfs voorkomen.”
Schaamte
“Ondervind je ernstige hinder van
de overgang, ga dan naar je huisarts

of naar een overgangsconsulent. Zijn
er bijkomende problemen, dan volgt
er vaak een doorverwijzing naar een
gynaecoloog. Aan de klachten is absoluut iets te doen. Het is aangetoond
dat hormoontherapie nog steeds het
beste helpt van alle beschikbare behandelingen. Vrouwen zeggen wel
dat ze ‘van de hel in de hemel’ zijn
gekomen. Hormoontherapie is echt
hét antwoord op ernstige overgangsklachten.”
“De overgang is helemaal niets om
je voor te schamen. Het overkomt iedere vrouw. Toch is het nog altijd een
taboe. Naast de flauwe grapjes nemen zelfs artsen het niet altijd serieus. Praat erover, vraag aandacht,
bied ruimte!”

Gezond van binnen, stralend van buiten

Natuurlĳke hulp
bĳ de overgang

De overgang kan soms een gespannen en frustrerende
periode zijn, helaas is het iets waar alle vrouwen doorheen
moeten. Daarom probeert Holland & Barrett jou op allerlei
manieren te ondersteunen in deze uitdagende periode.
Van kruidensupplementen tot lifestyle advies.

Bezoek één van onze winkels
of kĳk op hollandandbarrett.nl
Natuurlijke verzorging • Supplementen & Mineralen • Voeding & Dranken • Slank & Detox • Sportvoeding

PLANETMEDIAPLANET

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door Besins Healthcare

Kunnen mannen
ook in de overgang
zitten?
Vermoeidheid, prikkelbaarheid en minder zin in seks: symptomen die
duiden op een tekort aan testosteron. Vanaf dertigjarige leeftijd neemt
de hoeveelheid testosteron in het lichaam van de man af. “Klachten
doen niet altijd direct hieraan denken”, vertelt uroloog Jack Beck,
“maar hebben bij een groep mannen veel impact.”

Jack Beck
Uroloog, St. Antonius Ziekenhuis
FOTO: TINEKE GIESBERS

Tekenen dat testosteron afneemt bij mannen zijn vermoeidheid,
somberheid en prikkelbaarheid. Andere klachten kunnen
libidoverlies en erectieproblemen
zijn. Deze symptomen treden niet bij
iedereen op en ook hebben niet alle
mannen er last van. Maar: elke man
heeft op een zeker punt wel minder
aanmaak van dit hormoon.” Aan het
woord is Jack Beck, die als uroloog
verbonden is aan het St. Antonius
Ziekenhuis.
Afname testosteron

“Testosteron is voor mannen onmisbaar bij de vorming van verschillende geslachtskenmerken. Een afname
– en een tekort op lange termijn- kan
zijn oorsprong hebben in verschillende factoren. Voorbeelden zijn een
verstoorde testosteronaanmaak en
problemen met de testikels. Het lichaam bevat zelf bovendien een ‘anti-testosteronstof’ die het hormoon

Naar de huisarts?

“Of er hulp nodig is, hangt voor een
heel groot deel af van de ernst van de
klachten en hoe ze worden beleefd”,
benadrukt Beck. Bij de huisarts te rade
gaan kan nuttig zijn. “Steeds minder
zin hebben om te vrijen heeft soms
een grote impact, bijvoorbeeld als de
bewuste man zich terugtrekt en zijn
partner vermoedt dat hij niet meer
van hem of haar houdt of vreemdgaat, terwijl er iets heel anders aan de
hand kan zijn. Het kan een probleem
vormen, zeker als je nog dolgraag wilt
vrijen. Andere mannen en partners
vinden het helemaal niet erg als het libido wat afneemt, zeker als seks toch
niet zo’n rol speelt in de relatie. Raadpleeg de huisarts dus vooral als je een
behandelwens hebt bij erectieproblemen en minder zin.”

“Ik wist niet
eens dat
testosteron
deficiëntie
bestond”
Frank Klok (51)

Door Petra Lageman

F

Door Marjolein Straatman

uitschakelt en die juist in hoeveelheid toeneemt met het ouder worden”, zegt Beck.
Het verlies van testosteron is daarnaast ook gewoon een natuurlijk
proces dat hoort bij het ouder worden. De afname zet gemiddeld in
vanaf dertigjarige leeftijd met ongeveer één procent per jaar. “Op zestigjarige leeftijd is dat dus een daling van dertig procent. Voor het
testosterongehalte worden bloedwaarden gebruikt. Onder een waarde van vijftien kun je te maken krijgen met klachten. De één heeft meer
testosteron dan de ander. Vermoedelijk zal iemand die als twintiger een
hoge waarde van vijfendertig heeft
bij het ouder worden weinig merken
van het langzame testosteronverlies. Mannen met overgewicht en diabetes hebben overigens een grotere
kans op klachten als gevolg van een
tekort van dit hormoon.”
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Elke man heeft op
een zeker punt
minder aanmaak van
testosteron”
Testosteron aanvullen

De huisarts kan bloed afnemen en
aan de hand daarvan bepalen hoe
het is gesteld met het testosterongehalte. Het bloedprikken gebeurt het
best voor tien uur ‘s ochtends. Dit is
omdat de testosteronaanmaak vooral ‘s nachts plaatsvindt en het gehalte in de ochtend piekt en naarmate
de dag vordert afneemt. “Afhankelijk van de waarde kan er verder onderzoek of een behandeling volgen;
meestal gebeurt dat bij een testosterongehalte van elf of lager. Soms
is er een doorverwijzing naar een
(huis)arts die is gespecialiseerd in
hormoonbehandeling.”
Beck ziet zelf ook mannen met
klachten als gevolg van testosterontekort op zijn spreekuur in het ziekenhuis. “Meestal is er eerst een intakegesprek, volgt daarna een lichamelijk
onderzoek en een uitgebreid bloedonderzoek. Als daadwerkelijk blijkt dat
er sprake is van een tekort, kunnen
we testosteron gaan toedienen om
het gehalte op peil te brengen. Dat
kan door het gebruik van een gel die
op de schouders en bovenarmen
wordt gesmeerd. Daarnaast zijn er tabletten en injecties die eveneens zijn
bedoeld om het ontstane tekort aan
testosteron aan te vullen.”

rank Klok (51) kreeg drie jaar geleden ernstige gezondheidsklachten. Onderzoek toonde aan dat zijn
lichaam geen testosteron meer aanmaakte.
“Ik was altijd een heel sportieve man met lichamelijk
veeleisend werk en een druk sociaal leven. Maar beetje bij
beetje werd dat minder. Op het eind was ik na het opstaan
al zo moe dat ik het liefst gelijk weer in bed kroop. Ik was
chagrijnig, had nergens zin in, kon me niet goed meer
concentreren en voelde mij steeds somberder. Waar ik
vroeger onvermoeibaar was, werd ik nu al moe bij alleen
al de gedachte aan een stukje wandelen.”
“Via een kennis kwam ik terecht op de website van een
arts die gespecialiseerd is in de behandeling van testosterondeficiëntie. Hier vulde ik een online vragenlijst in. De laagste score die je kon behalen was 17 en de hoogste, de slechtste uitkomst, 81. Deze test heb ik drie keer gedaan en telkens
behaalde ik een resultaat tussen de 60 en 65 punten. Op dat
moment wist ik dat er echt iets heel erg mis was.”
“Naarmate je ouder wordt, maakt je lichaam minder
testosteron aan. In sommige gevallen daalt het testosteronlevel dusdanig ver dat dit moet worden aangepast.
Dit kan door middel van het smeren van een gel, het inspuiten van een injectie of het innemen van een tablet.
Bij mij was de aanmaak nihil. Voor de rest van mijn leven
moet ik iedere week testosteron toegediend krijgen.”

Ik ben enorm blij dat de juiste
diagnose is gesteld”
“Daar ben ik overigens enorm blij mee. Een paar jaar
geleden gaf ik mijn leven een krappe vier en nu een ruime
negen. Ik voel me weer fantastisch. Op mijn werk gaat het
uitstekend. Zonder moeite doe ik weer drie keer per week
aan crossfit. De somberheid is volledig verdwenen. Waar
ik mij voor de behandeling een hoogbejaarde voelde, heb
ik nu weer de levenslust en energie van een jonge god.”
“Ik ben enorm blij dat de juiste diagnose is gesteld. De
meeste huisartsen hebben geen idee wat te doen als
iemand met deze klachten op hun spreekuur komt.
Somberheid en moeheid wordt dan al snel geassocieerd
met een depressie of een midlifecrisis. Terwijl het gaat
om een hormoontekort. Je moet echt zelf aan de bel
trekken en je bloed laten testen!”

FEITEN

De symptomen die een man met testosteron deficiëntie op de korte termijn ervaart:

ERECTIESTOORNIS

VERMINDERDE ZIN
EN OPWINDING

EXTREME MOEHEID

PRIKKELBAARHEID

STEMMINGSVERANDERINGEN

SPIERZWAKTE
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Hevig en langdurig bloedverlies
is niet normaal
Een op de vier vrouwen heeft hevige menstruatieklachten. Slechts een op de twintig vrouwen
gaat met deze klachten naar de huisarts. “Dat is jammer, want er is vaak wel degelijk iets aan
te doen”, stelt gynaecoloog Anne Timmermans.
Door Petra Lageman

Normaal bloedverlies
Een menstruatiecyclus kan variëren
van 21 tot wel 35 dagen. De meeste
vrouwen zijn tijdens hun cyclus tussen de twee en acht dagen ongesteld.
De cyclus zelf kan enigszins onregelmatig zijn en ook het aantal dagen
dat je menstrueert kan per keer verschillen.
Abnormaal bloedverlies
“Duurt je menstruatie langer, is jouw
menstruatie onvoorspelbaar, heb je
pijn voor of tijdens je menstruatie
of verlies je zoveel bloed dat je er last
van hebt, dan is dat niet normaal”,
stelt Timmermans. “Ga naar je huisarts! Menstruatieklachten hoef je
niet voor lief te nemen. Het hoort
er niet bij omdat je nu eenmaal een
vrouw bent.”
Klachten
Hevig bloedverlies treedt vaak op in
de eerste dagen van je menstruatie.
Er zijn echter ook vrouwen die wel
twee weken lang veel bloed verliezen. Een andere veel gehoorde menstruatieklacht is pijn. Die pijn kan al
een tot twee dagen voor de menstruatie ontstaan en gedurende de hele
periode aanhouden.

Accepteer het niet
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat
veertien procent van de vrouwen
en meisjes zoveel last heeft van de
menstruatie dat ze soms niet kunnen werken of niet naar school
kunnen gaan. “Te veel meisjes en
vrouwen nemen die klachten voor
lief”, weet Timmermans. “Ze blijven
thuis, nemen een dag vrij of melden zich ziek. Het merendeel geeft
niet aan waarom zij moeten verzuimen. Dit is een gemiste kans. Want
zo wordt niet duidelijk hoe groot het
probleem echt is. Praat erover met
je collega’s en je leidinggevende. Ga
naar je huisarts of je bedrijfsarts.
Vertel wat er speelt.”
Emancipatie niet volledig
Het is, als je beseft dat maar vijf
procent van de vrouwen hulp
zoekt, een groot taboe om over
menstruatie en menstruatieklachten te praten. “Kennelijk is er bij de
emancipatie van de vrouw een belangrijk hoofdstuk overgeslagen.
Wij laten ons door de menstruatie beperken in onze vrijheid én in
onze mogelijkheden.” Misschien
heeft dit te maken met onze opvoeding en cultuur. Onze grootmoe-

Wij laten ons
nog altijd door
de menstruatie
beperken in onze
vrijheid én in onze
mogelijkheden”
Anne Timmermans
Gynaecoloog
FOTO: MAKEMYPHOTO

ders hebben hun dochters nauwelijks voorgelicht. Ook moeders van
nu hebben het er soms nog moeilijk mee. Vaders vinden menstruatie een onderwerp waarover je echt
niet praat. Misschien dat de tieners
en twintigers van nu er makkelijker mee omgaan en meer ruimte
voor zichzelf zullen opeisen.

Praat erover
“Dat is absoluut nodig”, meldt
Timmermans. “Vaak wordt er gedacht dat het werkgevers en huisartsen zijn die meer aandacht moeten
hebben voor ‘vrouwenproblemen’.
In de praktijk blijkt echter dat veel
vrouwen het niet willen of durven
benoemen. Zeg het gewoon. Waar
heb je last van? Wat doet het met je?
Wat heb je nodig om beter te kunnen
functioneren? Mogelijk is je werkgever best bereid maatregelen te nemen maar als hij of zij het niet weet,
houdt het natuurlijk op.”

Bergman Clinics | Vrouw
Vrouw
Vrouw

Bergman Clinics | Vrouw biedt medisch specialistische zorg voor
vrouwen. In onze hooggespecialiseerde (uro)gynaecologische
focusklinieken kunnen vrouwen terecht voor de volgende zorgprogramma’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pillen of het spiraaltje
Er zijn diverse mogelijkheden om
te zorgen dat overmatig bloedverlies vermindert. De pil is een goede optie. Daarmee kun je je menstruatie reguleren en tijdens de
stopweek is het bloedverlies meestal minder hevig. Een andere oplossing is een plaatsing van het
Mirena-spiraaltje. Ongeveer een
op de drie vrouwen wordt daarna
niet meer ongesteld. Word je nog
wel ongesteld dan is de menstruatie vaak minder hevig. Wil je geen
hormonen gebruiken, dan zijn er
medicijnen zonder hormonen die
het bloedverlies kunnen verminderen.
Andere behandelingen
“Verder zijn er nog operatieve oplossingen”, legt Timmermans uit.
“Deze opties zijn er voor vrouwen
die ernstige klachten hebben en
niet of niet meer zwanger willen
worden. Een rigoureuze behandeling is het verwijderen van de baarmoeder. Hiernaast is endometriumablatie een mogelijkheid, dat is het
wegschroeien van het baarmoederslijmvlies. Wat je ook doet, blijf
niet met klachten rondlopen!”

Bergman Clinics | Vrouw heeft klinieken
in Alkmaar, Amsterdam, Bilthoven, Ede,
Heerenveen en Hilversum.

blaasklachten
verzakking
abnormaal bloedverlies
zwelling in de onderbuik
vulva klachten
buik- en bekkenpijn
menopauze en overgang
baarmoederhalsonderzoek bij afwijkend uitstrijkje
pijn bij het vrijen
anticonceptie
bekkenfysiotherapie
proctologie

Contact
Gynaecologische klachten? Blijf er niet mee lopen! Neem gerust
contact met ons op via het telefoonnummer 088 9000 500.
Behandelingen worden 100% vergoed na verwijzing door de huisarts
of medisch specialist en bij medische indicatie.
Kijk voor meer informatie op www.bergmanclinics.nl/vrouw

Bergman Clinics | Vrouw werkt nauw samen
met de academische ziekenhuizen:
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dr. Adriaan van den Brule
Klinisch moleculair bioloog
Jeroen Bosch ziekenhuis
FOTO: PATHALOGIE DNA

Bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker redt levens

Te oud voor
vaccinatie, te jong
voor screening
Carline Kruijenaar (30) kreeg op haar 28e de diagnose baarmoederhalskanker.
“Het blijkt te zijn veroorzaakt door een HPV-variant. Was er op mijn twaalfde een
vaccinatie beschikbaar geweest, dan had ik mogelijk geen kanker gekregen.”
Door Petra Lageman

Door Petra Lageman

I

n 2018 overleden 217 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Ongeveer honderd van hen hadden het waarschijnlijk overleefd als zij hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek (BVO) naar deze ziekte.
“Er zijn meer dan honderd verschillende HPV-varianten”, vertelt klinisch moleculair bioloog dr. Adriaan van
den Brule, werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis en
Pathologie-DNA, één van de vijf HPV-BVO laboratoria in
Nederland. “Veertien daarvan kunnen uiteindelijk baarmoederhalskanker veroorzaken. Tegen de twee meest
voorkomende varianten, type 16 en 18, is een vaccin ontwikkeld. In Nederland krijgen alle meisjes van 12 jaar een
oproep voor het vaccinatieprogramma.”

Bij deze screening blijkt dat ongeveer
negen procent van de vrouwen een
hoog risico HPV-infectie heeft”
“Van alle mensen is 80 tot 90 procent besmet of ooit besmet
geweest met HPV. De meeste virusinfecties, maar niet alle,
worden onschadelijk gemaakt door ons immuunsysteem.
Daarom worden alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar periodiek opgeroepen voor het BVO voor het maken van een uitstrijkje. Bij deze screening blijkt dat ongeveer negen procent
van hen een hoog risico HPV-infectie heeft. Al deze vrouwen
krijgen op het uitstrijkje een aanvullend onderzoek. De uitslag
hiervan bepaalt of ze direct doorverwezen worden naar een
gynaecoloog. Soms blijkt het kanker te zijn, maar veel vaker
gaat het om een hele verre voorloper daarvan die zich in de
meeste gevallen zelfs niet tot kanker zal ontwikkelen.”
“Een te grote groep vrouwen, 30 tot 35 procent, neemt
niet deel aan het BVO. Dat is een gemiste kans. Het wel of
niet meedoen aan het BVO kan het verschil zijn tussen
leven en dood. Het is de enige manier om in een heel
vroeg stadium baarmoederhalskanker te constateren. Op
dit moment ligt de grens om mee te doen aan het BVO tussen de 30 en 60 jaar. Jongere vrouwen kunnen via de
huisarts of de gynaecoloog een uitstrijkje laten maken en
zich laten testen op eventuele voorstadia van baarmoederhalskanker. Dit wordt meestal gedaan bij gynaecologische klachten zoals bijvoorbeeld abnormaal bloedverlies.”

Hoe ontdekte je dat je
baarmoederhalskanker had?
“Ik had wat bloedverlies tijdens het
vrijen. Toen dat een of twee dagen later nog een keer gebeurde, heb ik mijn
huisarts gebeld.”
Wat gebeurde er vervolgens?
“Hij dacht eerst aan een soa en
deed een test. Ook maakte hij een uitstrijkje. De uitslag van de soa-test
was negatief. Op de uitslag van het
uitstrijkje moest ik langer wachten.
Uiteindelijk vertelde de huisarts me
dat er foute cellen waren gevonden.
Ik moest naar het ziekenhuis voor
nader onderzoek.”
Kreeg je daar meer
informatie?
“In het ziekenhuis vertelden ze dat
het ging om PAP 5. Dat is de slechtste
score die je kunt hebben. Dat betekent
dat er zeer afwijkende cellen zijn gevonden. Op korte termijn zijn onderzoek en behandeling nodig.
Helaas kon het uitstrijkje alleen
maar vaststellen dat er foute cellen waren gevonden. Om te weten waar die cellen zich bevonden,
moest er een PET-scan worden uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek
dat het inderdaad ging om baarmoederhalskanker. Het zat in de
baarmoedermond.”
Welke behandelmogelijkheden
waren er?
“Ik had geluk, er waren geen uitzaaiingen. De tumor kon operatief
worden verwijderd en nabehandelingen waren niet nodig. De artsen
vroegen wat ik wilde. Ze konden een
operatie uitvoeren waarbij de baarmoeder gespaard bleef. Dat zou wel
betekenen dat de kanker mogelijk
kon terugkeren. Wij hadden al een
zoontje en ik wilde geen enkel risico
lopen. Vandaar dat ik heb gekozen
voor het verwijderen van de baar-

dat mijn blaas niet aangeeft dat ik
moet plassen. Ik moet een paar keer
per dag echt bewust gaan plassen.
Daar valt, vind ik, goed mee te leven.”

Carline Kruijenaar

De vaccinatie kan
je leven of het leven
van je dochter
redden, dat is toch
fantastisch!”

Hebben jouw ervaringen nog
invloed op familie en vrienden?
“Absoluut! Toen het vaccinatieprogramma in 2009 startte, was ik te oud
om deel te nemen. Met mijn 28 jaar
was ik in 2018 echter te jong voor de periodieke screening. Met de screening,
een uitstrijkje dat je tegenwoordig zelfs
thuis kunt doen, was de kanker waarschijnlijk veel eerder ontdekt. Als ik de
inenting had kunnen krijgen, had ik
mogelijk zelfs nooit kanker gekregen.
Het ging bij mij namelijk om een van
de twee gevaarlijkste HPV-varianten.
Vaccinatie kan je leven of het leven van
je dochter redden. Dat is toch fantastisch! Mijn nichtje is 16 jaar oud. Haar
vader wilde haar laten inenten. Haar
moeder was bang dat ze zich door de
inenting misschien even niet lekker
zou voelen. Zelfs al zou dat zo zijn, dan
weegt dat niet op tegen het hebben van
kanker. Dat heb ik ook gezegd en
gelukkig hebben zij uiteindelijk
toch gekozen voor de vaccinatie.”

STICHTING OLIJF

moedermond, de baarmoeder, mijn
eileiders en 25 lymfeklieren.”
Heb je daarna je leven weer
kunnen oppakken?
“Het was moeilijk om afscheid te
nemen van het idee dat je niet meer
zwanger kunt worden. Tegelijkertijd
wist ik dat ik voor mezelf en voor
mijn gezin moest kiezen. Wat nou als
mijn zoontje zonder zijn moeder op
zou moeten groeien? Inmiddels gaat
het nu heel erg goed met me. Ik ben
gezond en voel me fit. Het enige lichamelijke probleem dat ik heb, is

Stichting Olijf is de
patiëntenorganisatie en het
netwerk voor vrouwen met
gynaecologische kanker. Elk jaar
horen meer dan 4.500 vrouwen
zoals Carline dat zij een vorm van
gynaecologische kanker hebben.
Gynaecologische kanker heeft
vaak enorme impact. Olijf zet zich
in voor preventie, onderzoek,
voorlichting, lotgenotencontact
en natuurlijk belangenbehartiging.
Ga naar www.olijf.nl en steun
ons werk!

Met Zonnebloemauto terug
naar een speciale plek
Magda groeide op vlakbij het strand en
bracht met haar gezin hele zomers door
op Scheveningen. Vandaag is ze met de
Zonnebloemauto terug naar die speciale
plek. Bij de vloedlijn knijpt ze in de hand van
dochter Dineke. “Nooit gedacht dat ik bij de
zee kon komen met mijn rolstoel. Geweldig
om hier samen te staan. Wat hebben we hier
fijne herinneringen, hè Dien?”
Magda werd geboren in Loosduinen, op steenworp afstand van het strand. Later vestigde ze
zich met haar man en drie kinderen in Den Haag. Vele zonnige dagen bracht ze met de kinderen
door op het Scheveningse strand. Doordat Magda als kind polio heeft gehad, wordt ze met het
verstrijken van de jaren steeds minder mobiel. Inmiddels is ze al een aantal jaren afhankelijk van
een elektrische rolstoel en woont ze in een aanleunwoning in Rijswijk. Een dagje samen eropuit
is een uitdaging omdat Magda aangepast vervoer nodig heeft. Daarom zijn ze zo blij dat er een
Zonnebloemauto te huur is, gewoon in de buurt.

Vloedlijn

Via een betonnen pad bereiken ze samen de vloedlijn. Magda kijkt naar de golven, terwijl Dineke
schelpjes opraapt. “Ik wist niet dat dit pad er was. Wat een ontdekking. Ik word er zo blij van
om hier samen te staan. Hoe lang is dit niet geleden? Hier liggen zoveel dierbare herinneringen.”
Dineke omhelst haar. “Weer een hoogtepunt, mam.” Na jaren zorgen om en voor hun dementerende vader en echtgenoot; voor het eerst samen weg. Magda glimlacht. “In het dagelijks leven
moet er van alles. Met de Zonnebloemauto kunnen we volop genieten van het samenzijn.”

Garnalenkroketje

Even later, in het strandrestaurant, hapt Magda in een garnalenkroketje. Ze zit prinsheerlijk
in het zonnetje op het terras, uit de wind én met uitzicht op ‘haar zee’. Waar de surfers het
ervan nemen op de gestroomlijnde golven. “Heerlijk om samen helemaal uit het leven van
alledag te zijn. Zeggen waar je zin in hebt, wat je leuk vindt om te doen. Soms ga ik wel met
de taxi, maar die komt dan te vroeg en dan weer te laat. Met deze auto heb je alles zelf in
de hand. Ik wist niet wat we precies gingen doen vandaag. Verras me maar, zei ik. Het is een
feestje gebleken. Een dag zo onbekommerd met je kind op stap kunnen is ontzettend waardevol. Helemaal op mijn leeftijd. Ik kan mijn geluk niet op.”

Vrijheid

Danielle Groten, projectleider van de Zonnebloemauto: “Met de Zonnebloemauto geven we mensen met een lichamelijke beperking hun vrijheid terug.” De Zonnebloemauto is een rolstoelauto die voor iedereen met een lichamelijke beperking te huur is. In deze aangepaste huurauto is plaats voor een scootmobiel of een persoon in een
rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk van de grootte van de rolstoel/scootmobiel) nog plaats voor maximaal 5 andere
personen. “Zo kun je dus gezellig met elkaar op pad”, aldus Danielle. Er staan meer dan vijftig auto’s verspreid over
Nederland, dus altijd een in de buurt. Ook is het mogelijk om een vrijwillige Zonnebloemchauffeur aan te vragen. “Bij
de Zonnebloem vinden we dat het hebben van een lichamelijke beperking niet mag leiden tot extra kosten en daarom kunnen we de Zonnebloemauto met de steun van Zonnebloemdonateurs tegen een betaalbare prijs aanbieden.”

Bij de Zonnebloem
willen we omzien
naar elkaar en het
spreekt voor zich
dat iedere vrijwilliger
én iedere afdeling
van de Zonnebloem
probeert een verdere
verspreiding van
het Corona-virus
te voorkomen.
Stop met handen
schudden, goed
je handen wassen,
hoesten en niezen
in de binnenkant
van je elleboog en
papieren zakdoekjes
gebruiken.
Die algemene
hygiënemaatregelen
zijn belangrijk om
verspreiding van het
coronavirus tegen
te gaan.

Eropuit?

Huur nu de Zonnebloemauto
Onze rolstoelauto’s huur
je vanaf €40 per dag
zonnebloem.nl/
zonnebloemauto

Met huurlocaties en vrijwillige chauffeurs in héél Nederland

