
 

 

 
Wereld Menopauze dag 18 oktober 2021 
 
Midden in hun leven veranderen de lichamen van vrouwen. Deze 
verandering is zo individueel als de lach, zo persoonlijk als het diepste 
geheim. 
 
 
Het is maandag 18 oktober. Voor jou wellicht een gewone maandag. Over de hele 
wereld is deze maandag een beetje bijzonder. Het is vandaag Wereld Menopauze 
Dag, een dag waarop wordt stilgestaan bij vrouwen die in de overgang zijn. 
 
Praten over de overgang doen we niet graag, het is niet sexy. Dit imago is niet alleen 
onterecht, het is ook nog eens gevaarlijk om het onderwerp links te laten liggen. 
Vrouwen weten nu vaak niet op welke klachten zij moeten letten en wanneer een 
bezoekje aan de huisarts toch echt verstandig is. Wanneer wij informatiesessies 
geven vanuit de OVER!academie ontdek ik dit steeds opnieuw. 
 
Juist een dag als wereld menopauze dag vraagt wereldwijd aandacht voor 
vraagstukken als: werk en overgang.  
Er is wel geschreven over de overgang maar dan vaak vanuit medisch oogpunt. 
Heel weinig of niets te vinden over hoe vrouwen hun overgangsverschijnselen 
managen in combinatie met werk en gezin, hoe ze aan het werk blijven als ze slecht 
slapen, wat de impact is op hun leven en hoe er wordt gereageerd op de werkvloer.  
 
 
De overgang, wat is het? 
De overgang is het gevolg van verminderde hormoonproductie in de eierstokken. De 
overgang kan wel tien jaar duren en bestaat uit drie fasen: de perimenopauze treedt 
gemiddeld in rond 45 jaar. De menopauze, het moment van de laatste menstruatie, 
rond 51 jaar. Vanaf dat moment gaat de postmenopauze in.  
 
 
De overgang, de cijfers 
In totaal telt Nederland volgens het CBS ruim 1,4 miljoen werkende vrouwen die in 
de leeftijdsfase zijn waarin de overgang een rol speelt: tussen de 45 en 60 jaar. Ruim 
een derde van alle 4,1 miljoen werkende vrouwen. Zo’n tachtig procent van vrouwen 
in de overgang heeft last van klachten. Uitval door ziekteverzuim ligt steevast hoger 
dan bij andere groepen op de arbeidsmarkt. Veel vrouwen in de overgang schrijven 
diverse verschijnselen die ze ervaren eerder toe aan het werk, dan aan de overgang.  
 
 
 



 

 

Hoe kun je zelf de regie pakken? 
Overgangsklachten verschillen sterk per vrouw. Het is goed als vrouwen zich 
realiseren dat gevoelens van onzekerheid, verwarring, omgaan met verandering, het 
gevoel niet mee te kunnen komen, zowel door de overgang als door veranderingen 
op het werk kunnen komen. En dat deze factoren elkaar kunnen versterken. 
 
• Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de overgang en bijbehorende 
gezondheidsklachten. 
 
• Als je in deze leeftijdscategorie bent aangekomen en vage klachten hebt, 
onderzoek dan eens of deze met de overgang te maken kunnen hebben. 
Iedereen weet dat opvliegers bij de overgang horen, maar weten we wel dat 
onzekerheid en verlies aan zelfvertrouwen hier ook bij kunnen horen? Dus als je je al 
wat langer minder prettig voelt, bedenk dat dit met de overgang te maken zou 
kunnen hebben. 
 
 
Kennis en advies in je organisatie borgen 
• Vraag of er binnen het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid specifiek aandacht is 
voor de overgang en wat dat precies is.  
 
• Is de arbodienst, waarmee een contract is afgesloten, welwillend en met kennis 
van zaken om dit onderwerp te agenderen? Vraag wat de arbodienst en de  
bedrijfsarts hier actief in kunnen betekenen en vraag hun visie op dit thema. 
 
• Voer structureel een onderzoek uit binnen de organisatie over dit thema. Hoe leeft 
het? Voelen vrouwen zich gesteund op het werk? Welke problemen ervaren ze? 
Welke hulp wordt er nu geboden? Merken ze dat er aandacht is voor het thema, of 
is het een taboe? Hiermee vergroot je meteen de openheid over het thema en de 
bespreekbaarheid. 
 
 
Een combinatie van (a) maatregelen op het werk, (b) kennis over de 
overgang bij vrouwen zelf en hun werkomgeving en (c) leefstijl aanpassingen 
leidt bij veel vrouwen al tot vitaliteit en werkplezier en een groter 
werkvermogen. En dit bereik je samen. 
 
 
Vijf praktische tips voor 45+ vrouwen en iedereen die vitaal wil leven: 

• Maak het bespreekbaar met je collega’s, partners, huisarts. 
• Kom of blijf in beweging, denk zeker ook aan krachttraining 
• Eet gezond en niet te veel. 
• Zorg voor een goede nachtrust. 
• Ken je getallen: bloeddruk en cholesterol, gewicht. 
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