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We beantwoorden graag je vragen en voorzien je van advies.                    

Overgangsklachten kunnen een
negatieve invloed hebben op de

kwaliteit van leven en werk
 

Door erkenning, voorlichting 
en ondersteuning 

maak je als werkgever 
het verschil!

 

Vanuit een unieke tussenpositie wordt de
communicatie tussen werknemers,
leidinggevenden, bedrijfsgeneeskundige en
Arbodiensten gefaciliteerd. Tijdens de
coaching zijn overgang, vitaliteit en
werkvermogen onderwerp van gesprek.

Bewustwording van de invloed van de
overgang, van eigen regie en
verantwoordelijkheid voor het succesvol
doorlopen van deze levensfase, kortom de
overgang zou bij HRM op de agenda
moeten staan.

 

Werk en
overgang!

OVER!coaches bieden
ondersteuning in organisaties!

Is een organisatie- en
leeftijdsvraagstuk

657 miljoen vrouwen op de
wereld in de overgang

1,8 miljoen vrouwen in
Nederland, waarvan 
47% werkt!

Werkgevers

Werkende 45+ vrouwen

Nascholing voor (zorg)professionals

OVER!academie is er voor:

Midden in hun 
leven 

veranderen de 
lichamen van 

vrouwen. Deze 
verandering is 
zo individueel 
als de lach, zo 
persoonlijk als 
het diepste 

geheim.
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Greenscale
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GREENE SCALE ! je lijf
Deze gevalideerde lijst geeft een overzicht van 
overgangssymptomen en wordt wereldwijd 
gebruikt om die in kaart te brengen. U kunt 
deze lijst op diverse momenten invullen om te 
monitoren hoe het verloop van uw symptomen is. 
U kunt de ingevulde lijst(en) als geheugensteun 
gebruiken als u hulp zoekt bij de aanpak van 
symptomen. Voor evt. toelichting zie oa. https://
menopausematters.co.uk/greenescale.php

SYMPTOOM
Aanvallen van hartkloppingen 
Gespannen of nerveus gevoel
Slaapstoornissen
Opgewondenheid
Paniekaanvallen
Concentratieproblemen
Vermoeidheid of lusteloosheid
Ongeïnteresseerdheid
Niet gelukkig voelen of neerslachtigheid
Huilbuien
Snel geïrriteerd zijn
Gevoel van duizeligheid of flauwvallen
Gespannen gevoel in hoofd of lichaam
Tintelingen of doof gevoel op huid
Hoofdpijn
Spier- of gewrichtspijn
Minder gevoel in handen of voeten
Ademhalingsproblemen
Opvliegers (plots heel warm)
Nachtelijk zweten
Geen zin meer in seks

Afwezig 0 score geen sprake van
Af en toe 1 score komt voor, maar niet storend
Vaak 2 score storend in mijn activiteiten
Heel vaak 3 score activiteiten onderbreken/opschorten

TOTAALSCORE (opgetelde waarde van alle omcirkelde cijfers):

SCORE
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3

Vul in en neem mee naar huisarts/ 
bedrijfs arts/gynaecoloog/overgangs- 
consulente, etc.

De levensfase 45-60 (overgang) is 
een natuurlijk proces voor iedere vrouw. 

Voor 80% is haar veranderende hormoon-
spiegel merkbaar; de soort en mate van 

symptomen verschillen.

Peri-menopauze: opgeblazen gevoel, gespannen 
borsten, heftige menstruaties, moe, kort lontje, 
down, zichzelf niet herkennen.

Net voor menopauze: opvliegers, heftige bloeding-
en, onregelmatig ongesteld, moe, last van spieren/
gewrichten, kort lontje, down.

www.overgangsproof.nl

Postmenopauze: opvliegers, droge slijmvliezen, 
moe, last van spieren/gewrichten, stemmings-
wisselingen, down, libidoverlies.

Wij werken met een
internationale vragenlijst

q Vrouwen
q Huisartsen
q Overgangsconsulentes
q Bedrijfsartsen
q Apothekers
q ……



Feiten en cijfers
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• 1,8 miljoen vrouwen in de 
overgang

• 96% heeft klachten = 1,54 
miljoen vrouwen

• 62% heeft ernstige klachten = 
955.000 vrouwen (= 59% )

• In Nederland wordt slechts 4% 
van de vrouwen behandeld! 

} In het buitenland is dat 40to 60 
procent 

• 34% van het ziekteverzuim van 
vrouwen in de leeftijd van 40 tot 
60 jaar gerelateerd is aan 
overgangsklachten



OVERgang of menopauze
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} Overgang: periode van 
veranderend menstruatiepatroon 
en de eerste menstruatievrije jaren

} Menopauze: de laatste menstruatie 
in het leven van een vrouw

} Perimenopauze: periode voor de 
menopauze, waarin de 
menstruaties veranderen, tot een 
jaar na de laatste menstruatie

} Postmenopauze: periode vanaf een 
jaar na de laatste menstruatie



Feiten in de organisatie
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Osteoporose (botontkalking)

} Normaal bot: dikke tussenschotten en 
kleine tussenruimten 

Een systemische ziekte 
van het skelet, die 
wordt gekenmerkt door 
een geringe botmassa 
en veranderingen in de 
microarchitectuur.

OVER!academie   CNV webinar op wereld 
menopauze dag 2021



Feiten en acties Osteoporose
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qBoven de 60 jaar krijgt 
1 op de 3 vrouwen 

qDagelijks belanden 280 
65 plussers door een 
val op de eerste hulp 
posten.

qValpreventie

qHoge dosis Vitamine-D
Botontkalking : grote holten en 
dunne broze tussenschotten



OVERgang of Burnout
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} Er is veel overlap, maar bij vrouwen 
tussen de 40 en 60 met burn-out 
klachten speelt de overgang vaak 
mee

Stel jezelf vragen als:
• Zijn er ook cyclusveranderingen?
• Zijn er ook andere 

overgangsklachten, zoals 
nachtzweten, opvliegers, 
gewrichtspijn, droge slijmvliezen?

• Heb je tijdens de zwangerschap 
vergelijkbare klachten gehad? 

• 34% van het ziekteverzuim van 
vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 
jaar gerelateerd is aan 
overgangsklachten 



OVERgangsbrein
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Masterclass
‘Het brein in de
overgang’

Zoals neuropsychiater Theo Compernolle zegt: ‘Ons
Belangrijkste instrument om productief, gelukkig en
gezond te zijn, is ons brein. Het probleem is alleen
dat maar weinig mensen rekening houden met de
gebruiksaanwijzing ervan.

Dat probleem wordt extra actueel als het gaat
om ‘het brein in de overgang’, een periode
waarin veel vrouwen ervaren dat ze de
gebruiksaanwijzing van hun brein helemaal
niet meer kennen en het brein wel ontploft lijkt!

Juist daar brengen we met deze
Masterclass die op 11 november van 10:00
tot 12:30 uur gehouden wordt verandering
in aan. Je krijgt een nieuwe, frisse ‘breinbril’
opgezet die je volop inzichten en handvatten
aanreikt over specifiek het ouder wordende
brein in de overgang.

Wat komt er allemaal aan bod?

• Inzicht in de plasticiteit van het eigen brein en ontdekken
dat het ouder wordende 45+ brein ook extra kansen biedt

• Inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen mannen
en vrouwen als het gaat om de ontwikkeling van het ouder
wordende brein. Om maar een voorbeeld te noemen: de
energieproductie in het brein werkt bij mannen toch weer net
anders als bij vrouwen

• Inzicht in de werking van hormonen in relatie tot het brein,
bijvoorbeeld hoe testosteron en oestrogeen de
dopamineproductie beïnvloeden.

• Inzicht in de relatie tussen brein en fysieke veranderingen
tijdens de overgang. Slechter slapen, opvliegers: blame it on the
brain!

INSCHRĲVEN

Per mail vóór 4 november 2021 aan
welkom@overacademie.nl met uw naam,
organisatie, functie. Binnen een week na
aanmelding ontvangt u de factuur. Op 10 november

2021 volgt een mail met de Zoom-link waarmee u kunt
deelnemen aan de digitale workshop; het overgangsbrein. Uw
investering bedraagt € 95,00. excl. BTW. Met het betalen van de
factuur is uw inschrĳving definitief. Annuleren kan tot uiterlĳk 5
november 2021; restitutie van inschrĳfkosten onder aftrek van
€ 35,00 administratiekosten vindt na deze datum niet meer
plaats

HEBT U VRAGEN?
Neem gerust contact op met de organisator via
welkom@overacademie.nl

• Inzicht in de wijze waarmee focus en
aandacht beter gericht kunnen worden: tips die
direct positief bijdragen aan het rendement en
plezier in je (werk)dag.

Van inzicht naar doen! Het feit dat je ouder wordt
en in de overgang raakt heeft impact, met onze
tips kun je je brein zo fit mogelijk te houden en
dagen we je uit te kijken hoe jij je breinpower
optimaal in kunt zetten.

Kortom: je krijgt een waardevolle inkijk in je
(overgangs)brein waarmee je je brein kunt
managen en de baas kunt zijn in deze fase!

Masterclass :
‘Het brein in de overgang’

Wil je meedoen?
Wanneer je je voor 31 oktober
aanmeldt ontvang je €10,00
korting onder vermelding van
CNV overgangsbrein



Feiten en actie werkgevers

goed werkgeverschap, een veilige 
cultuur, kennis over werkvermogen in 
relatie tot overgang, en samenwerking 
met bedrijfsarts en arbodienst

vrouwen(45+) informeren over de 
overgang ook in relatie tot werk door 
een deskundige, deelnemen aan 
groepsconsulten

leefstijl aandacht leidt bij veel vrouwen 
al tot vitaliteit en werkplezier en een 
groter werkvermogen 
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Tips voor 45+
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q Leefstijl: gezonde voeding, 
gewicht, bewegen, matig alcohol, 
stop roken

q Gezondheidsrisico’s: extra 
onderzoek, controle

q Ernstige hinder: overweeg 
medicatie

q Arbeidsomstandigheden

q Balans werk & privé


