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Peri-menopauze en stemming



Verklaringsmodellen

https://www.youtube.com/watch?v=YHJnS2dsT-Q

https://www.youtube.com/watch?v=YHJnS2dsT-Q


Verklaringsmodellen
Depressie vaker bij vrouwen

Diverse factoren en mechanismen

Opvoeding

Ervaringen gedurende het leven

Artefact hypothese

Geslachtshormonen



Bestaat er een specifiek mannen en vrouwen 

brein?
Bestaat een verschil tussen mannen en vrouwen in het 

functioneren van de hersenen?

https://www.smh.com.au/national/the-male-v-female-brain-is-it-all-in-the-mind-20130202-2dqqx.html


Stress gerelateerde co-morbide ziektes

Neuro-endocriene responses

Gerelateerd aan stress

Gezondheidsrisico’s

Depressie

Angststoornissen

Metabool syndroom

Obesitas

Verschil in stressgerelateerde stoornissen



Verschillen in prevalentie

Vrouwen hebben:

- 2x zo vaak depressie

- bijna 2x zo vaak
angststoornissen

- 1,5 x zo vaak slaapstoornissen

Nationaal Kompas, Jaarprevalentie van stemmingsstoornissen in 2011. NEMESIS-2; 

gegevens bewerkt door het RIVM.

Graaf R de, Have M te, Dorsselaer S van. De psychische gezondheid van de Nederlandse

bevolking: NEMESIS-2 Opzet en Eerste resultaten. Utrecht, Trimbos-instituut, 2010.

Zoals…



Verschillen in symptomen
Tevens verschillen op symptoomniveau?



Barsky et al., J Int Med, 2011; Silverstein et al., Br J of Psychiatry, 

2002

En M/V verschillen in beleving van somatische kwalen
Ook man/vrouw verschillen in lichamelijke klachten



Man/vrouw verschillen gedurende de levensloop

Adolescentie Zwangerschap Peri-menopause

Toename gedurende periodes in levensloop?

http://menopausematterstoday.com/you-are-not-going-crazy-its-menopause/
http://time.com/magazine/us/4547305/november-7th-2016-vol-188-no-19-u-s/


Levensloop en geslachtshormonen

Deecher et al., Psychoneuroendocrinologie 2008



Menstruele cyclus = fluctuatie 

geslachtshormonen
Menstruele cyclus



Specifieke stoornissen “alleen voor vrouwen”

• Premenstruele dysfore stoornis (PMDS)

• Postpartum depressie

• “Peri-menopausale depressie”?

 hormoon gevoelige depressies?  schommelingen in 

geslachtshormonen hebben vermoedelijk een indirect effect!

Specifieke stoornissen bij vrouwen?

http://www.naturopathtoronto.ca/premenstrual-syndrome-pms/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjj8o7rzfPWAhWMLFAKHYylDkwQjRwIBw&url=http://www.newhealthadvisor.com/Menopause-and-Depression.html&psig=AOvVaw3r7f9ZN1HK_VH-lOiZqGlh&ust=1508190550972750
http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/features/2012/why_isn_t_anyone_talking_about_prenatal_depression_/pregnancy_and_prenatal_depression_why_didn_t_anyone_warn_me_i_would_feel_so_bad_.html


Perimenopauze



CASUS 

Menopause transitie

Whiteley et al, J Womens Health 2013



FilmMenopause transitie en depressie



Take home messages:
Menopause transitie en angstklachten

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://agneswesterink.nl/overgang-meno-pauze/&psig=AOvVaw14y4GZlus22iOfWR39_pbO&ust=1605272044316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMie_MGG_ewCFQAAAAAdAAAAABAE


Stemmingsproblemen tijdens peri-menopauze

Wat kan je er aan doen?

• Dieet en levensstijl

• Psychotherapie

• Slaapklachten of rumineren  Cognitieve gedragstherapie / 

CGTi / lichttherapie

• Goede diagnostiek depressie en overgangsklachten!

• Antidepressiva

• Hormonen



Bedankt voor uw aandacht!
Bedankt voor de aandacht!


