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Nederlandse 
bedrijfsartsen

• Dutch OPs generally have a positive 
attitude towards menopause, but 
perceive a lack of knowledge  and a 
taboo culture around menopause in a 
work context. They indicate a need for 
education and a guideline on 
menopause and work.



Duurzame inzetbarheid

oudere werkneemsters



DUURZAME INZETBAARHEID: WAT?

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt 
met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de 
verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

✓gericht op jong & oud

✓voorkomen = beter dan genezen



DUURZAME INZETBAARHEID: WAAROM?

❖Gemiddelde leeftijd stijgt

❖Pensioengerechtigde leeftijd stijgt

❖Uitstroom oudere medewerkers →
verlies kennis en expertise
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DUURZAME INZETBAARHEID: EFFECT?

❖Gemotiveerde medewerkers

❖Effectieve inzet van uw personeel

❖Behoud van de kennis en expertise van oudere medewerkers

❖De verantwoordelijkheid voor hun loopbaan ligt bij de medewerkers zelf

❖De verzuimkosten worden lager



LEVENSFASEN VROUW

Mantelzorg



Feiten

60% van de vrouwen heeft een 
betaalde baan, full time of part 
time (4 miljoen).

De komende 10 jaar zal dit 
percentage alleen maar groeien.  

Ziekteverzuim bij vrouwen tussen 
de 45 en 60 jaar is hoger dan bij 
andere leeftijdsgroepen of man.



45 tot 55 jaar



Hoeveel clienten ziet u met verzuim waarbij u denkt dat klachten van de overgang een grote rol
spelen?

a.  geen

b. 1-3 per week

c. 1-3 per maand

d. 1-3 per jaar
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Procentuele verdeling van de verzuimredenen vóór de re-integratieaanvraag (n = 1.210)







Overgang

Begrippen:
❖Menopauze = laatste menstruatie in het leven van 

een vrouw
❖Overgang = periode van veranderend 

menstruatiepatroon en de eerste menstruatievrije 
jaren

❖ Gemiddeld leeftijd menopauze in Nederland: 51 jaar
❖Overgang duurt 7 – 10 jaar, maar soms langer!
❖ Zo’n 4 jaar vóór menopauze beginnen de klachten
❖ Hormoonbepalingen zinloos



Overgang

• Significante  “life event” dat alle 
vrouwen raakt

• Overgang zelden erkent als een 
uitdaging / bedreiging voor 
vrouwen 

• Multifactorieel: Biologisch en 
Cultureel



Biologisch



Cultureel

• In het japans en de taal van de Maya’s 
Yucatan ontbreekt het woord opvlieger!

• Beter schoonmoeder dan schoondochter!

• Doven de schijnwerpers of begint de bloei 
van het leven

• Vroedvrouw, levensadviseur of genezer

• Periode van koken, sloven en 
gecommandeerd worden is voorbij
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De levensfase overgang

❖ Kinderen worden zelfstandig → gaan uit huis

❖ Mantelzorg verlenen (aan ouders? partner?)

❖ Verlies van familieleden / vrienden

❖ Einde vruchtbaarheid

❖ Confrontatie met ouder worden

➢ Twijfelen aan de zin van leven / werk

➢ Stress / emotie



Balans tussen draagkracht en draaglast



Klachten 
van de 
overgang 



Hoeveel % van de vrouwen heeft overgangsklachten?

• a. 45%

• b. 62%

• c. 93%

• d. 96%
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Hoeveel % van deze vrouwen ervaart haar klacht(en) als ernstig?

• a. 45%

• b. 62%

• c. 93%

• d. 96%
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Hoeveel % deze vrouwen is van mening dat haar ernstige klachten behandeld zouden
moeten worden?

• a. 45%

• b. 62%

• c. 93%

• d. 96%
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Feiten: Antwoorden

❖ 96% van de vrouwen heeft last van de overgang

❖ 62% ervaart deze klachten als ernstig

❖ 93% van de vrouwen vindt dat ze behandeld moet worden
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Opvliegers

Slapeloosheid

Stemmingsverandering

Geïrriteerd

Minder zin in sex

Hoofdpijn/Migraine

Urine incontinentie

Vaginale verschijnselen

Depressie

96% van alle vrouwen hebben 

een of meer menopauzale 

klachten

62% van alle vrouwen hebben 

een of meer ernstige klachten

% vrouwen met milde en ernstige klachten

European menopause survey 2006



Hoe lang 
duren die 
klachten?





Oestrogeen heeft 
effect op meerdere 

orgaansystemen





Nul-zone
0-0,2 °C}

Vrouwen met opvliegers hebben een
veel smallere tot afwezige nul-zone. 
Iedere keer dat de 
lichaamstemperatuur iets stijgt
(koffie, inspanning, stress) wordt een
opvlieger uitgelokt.



Gevolgen op de langere termijn

❖ Risico op osteoporose = ontkalking van de botten

➢ Oestrogeen zorgt voor een optimale kalkopname. Als de oestrogeenaanmaak 
stilvalt, wint de afbraak van stevige botten terrein; met osteoporose als 
gevolg.

❖ Risico op hart- en vaatziekten

➢ Oestrogeen houdt het goede HDL-cholesterol hoog en het slechte LDL-
cholesterol laag. Na de menopauze verslechtert het lipide profiel; risico op 
hartinfarct.

➢ Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één bij postmenopauzale 
vrouwen!



Ondanks de enorme impact van de overgang op het 

welbevinden van vrouwen en op hun economische 

produktiviteit is de behandeling van deze klachten nog 

steeds discutabel!



Aanpak overgangsklachten

1. Individueel

2. Leefstijl- en voedingsadviezen

3. Hormoonsuppletie therapie

4. Niet hormonale therapie

• Voedingssupplementen

• Fyto-oestrogeen 

• Alternatieve therapieën (hormoonyoga, acupunctuur) 



Leefstijl en voeding algemeen

❖ Gezonde voeding

❖ Geen of minder alcohol

❖ Bewegen

❖ Slaap

❖ Ontspanning/vermijden van stress

➢ Met name een gunstig effect op kwaliteit van leven





Overgang & voeding

❖ Menopauze-dieet / Mediterrane dieet / oerdieet / authentieke voeding

✓ Fruit X Alcohol

✓ Groenten X Koffie / caffeïne

✓ Vette vis (rijk aan Omega 3) X (te veel) Zuivel

✓ Gevogelte

✓ Olijfolie

✓ Verse kruiden

✓ Zaden/noten (pompoen- & zonnebloempitten, linzen, dadels)

❖ Houd u bloedsuikerspiegel in evenwicht



Overgang & gewicht
❖ Hormoonwisselingen vertragen 

stofwisseling
❖ 10 tot 15 % lager dan in eerdere 

levensfases
❖ Energieverbruik omlaag - eetpatroon 

hetzelfde

❖ Andere vetverdeling
❖ Vet vooral op buik, taille en borsten 
❖ Zelfs bij gelijk gewicht zal het lichaamsvet 

zich toch wat anders gaan verdelen

❖ Gemiddelde gewichtstoename 4 – 5 kg
Dus bewegen en verantwoord eten!



Overgang & opvliegers

❖ Stoppen met roken

❖ Draag kleding die vocht goed opneemt en 
waardoor vocht verdampt: bijvoorbeeld 
katoen, zijde of wol

❖ Slaap onder katoenen lakens in plaats van 
onder een synthetisch dekbed

❖ Beperk alcohol, warme dranken zoals 
koffie en thee, en gekruid eten

❖ Zorg voor ontspanning / vermijd stress



Overgang & slaapproblemen?

❖ Slaap hygiëne:

❖ Ga op tijd naar bed 

❖ Zorg voor een rustige slaapkamer zonder 
prikkels zoals een mobiele telefoon/tv 

❖ Zet 2 uur voor het slapen alle beeldschermen 
uit

❖ Goede ventilatie en voldoende frisse lucht in de 
slaapkamer 

➢ Slaapproblemen komen niet altijd door de 
overgang. 



Overgang & sex

❖Verminderd libido 

❖Door de verminderde aanmaak van 
oestrogeen wordt de huid in de 
vagina dunner
❖ Droogheid en irritatie

❖ Vochtig worden duurt langer

❖Moisterizers



Overgang & Migraine

❖ Hormonale migraine wordt 
uitgelokt door een daling in de 
oestrogeenspiegel

❖ Bij een regelmatige cyclus is dit 
tijdens de menstruatie

❖ In de overgang wisselen de
oestrogeenspiegels veel meer dan 
in de periode daarvoor

❖ Ná de overgang afname van 
migraine



Overgang & depressie

❖ In de overgang is het risico op 
een depressie 2 tot 4 keer 
verhoogd

❖ Met name bij vrouwen die al 
eerder een depressieve periode 
hebben doorgemaakt

❖ Hormoontherapie helpt een 
depressie voorkomen

Freeman et al. 2006, Cohen et al. 2006, Gordon et al. 2018



Overgang & spieren en gewrichten

❖ Oestrogeen stimuleert de vorming van 
collageen: het ondersteunt alle 
collageenstructuren, niet alleen in de huid, 
maar ook in de slijmvliezen, banden, pezen, 
spieren en kraakbeen

❖ Kan leiden tot pijnlijke spieren en gewrichten 
in handen en vingers, polsen, knieën, heupen, 
schouders en bovenbenen

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging!



Overgang & Osteoporose

❖ Tot 35e levensjaar meer opbouw dan afbraak

❖ Oestrogenen spelen daarbij een rol: opname kalk

❖ Bij osteoporose zijn botten broos en poreus, 
sneller botbreuken

❖ Meer sterfte onder vrouwen aan osteoporose 
dan aan borstkanker

➢ Goede calcium intake

➢ Vitamine D suppletie

➢ Belasting / bewegen

➢ Hormoontherapie



Overgang en hart- en vaatziekten

❖ Versnelde veroudering hart en vaten
❖ Risicofactoren: hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes
❖ Leefstijl: roken, overgewicht, bewegen

Oestrogeen beschermend effect: verwijdt bloedvaten, verlaagt
cholesterol

➢ Stoppen met roken!
➢ Meer bewegen
➢ Gezonde voeding
➢ Hormoontherapie



Recommendations International Menopause Society 2016

HRT :  First choice 
therapy for severe 

menopausal 
complaints



Hormonen

Huidige stand van zaken



Belangrijkste studie: WHI

Doel:
De gezondheidsvoordelen en risico’s van de meest gebruikte hormoonbehandeling in de VS 
onderzoeken

2 studies: 

• Oestrogenen vs placebo bij vrouwen zonder baarmoeder (10.739 vrouwen)

• Oestrogenen / progestagenen vs placebo bij vrouwen met baarmoeder (16.608 vrouwen)

10% was 50-54 jaar, 70% was > 60 jaar

Bron: Langer et al., Climacteric 2012;15:206-12 



WHI

• Start 1996, na 5,2 jaar (2002)  CEE en MPA arm 
abrupt beindigd. Ivm an increased risk of coranary 
artery disease and breast cancer.

• Merkwaardige gang van zaken rond berichtgeving, 
principal investigators waren niet betrokken bij de 
data analyse, en zagen deze pas nadat het artikel 
naar de media was gebracht.

• RR borstkanker was 1.24 werd in de media 
gebracht als 24 keer meer kans op borstkanker!

• CEE arm in 2004 vervroegd beindigd ivm verhoogde 
kans op herseninfarct.



Meer kanker door gebruik hormonen
Risico's voor vrouwen in de overgang

Vrouwen die na de menopauze hormonen 
slikken hebben daardoor 66 procent meer 

kans op borstkanker. 
Hun risico om aan borstkanker te sterven is 

22 procent verhoogd.

ECHTER………..
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HRT gebruik USA



Resultaten WHI (2002;2004)
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Bron: Core SPC for Hormone Replacement Therapy products, CMDh/131/2003  Rev 4, June 2012 



Welk 
progesteron

en
borstkanker

• MPA medroxyprogesteronacetaat verhoogd 
risico

• Progesteron en norethinedroneacetaat 
verlaagd

• Bazedoxifene?



Borstkanker in perspectief

Voornaamste doodsoorzaak volgens 
vrouwen Werkelijke doodsoorzaken bij vrouwen

Old age (1%)

Heart 

disease 

(18%)

Other 

cancer 

(13%)

Breast cancer 

(39%)

Lung 

cancer 

(2%)

Ovarian 

cancer (9%)

Stress (2%)

Smoking (1%)

Other/don’t 

know (16%)
Heart 

disease

(45%)

Other (25%)

Lung 

cancer 

(5%)

Ovarian cancer (<2%)

COPD (4%)

Pneumonia (4%)

Other 

cancer 

(11%)Breast cancer (4%)

www.keepstudy.org/why_keeps/keeps_causeDeath.pdf



Vergelijk met 
andere

risicofactoren



Figure 3 Breast cancer risk

Lobo, R. A. (2016) Hormone-replacement therapy: current thinking

Nat. Rev. Endocrinol. doi:10.1038/nrendo.2016.164



Conclusie borstkanker en hormonen

❖Het verhoogde risico op borstkanker gerelateerd aan 
hormoonbehandeling is klein

❖De hoogte van het risico is afhankelijk van de gebruiksduur, 
met name na ongeveer 5 jaar gebruik van oestrogeen / 
progestageen behandeling

❖Behandeling met oestrogeen alleen geeft geen verhoging van 
borstkanker risico



Hart en vaten

WHI: HRT en CHD

• CEE + MPA HR 1.23 (CI0.3-16.0)

• CEE HR 0.96 (CI 0.78-116)

Meta analyse:

• HRT <10 jaar menopauze start

• Risico CHD RR 0.52 (CI 0.29-0-96)

• Mortality rate RR 0.70 (CI0.52-0.95)

Boardman et al. Cochrane Database Syst Rev 2015; 

CD002229



Hart en vaten

• ELITE trial : Early versus Late Intervenion Trial:

• Timing hypothesis

• Start HRT binnen 10 jaar na menopauze! 
Beschermend effect op hart en vaatziekten

• > 60 jaar start HRT, eerste 2 jaar Early harm!

• Meta analyse: 32% reductie in hartziekten bij 
start CEE < 6 jaar na menopauze (met 
progesteron iets minder sterk effect)



Figure 2 Coronary vessels in atherosclerosis

Lobo, R. A. (2016) Hormone-replacement therapy: current thinking

Nat. Rev. Endocrinol. doi:10.1038/nrendo.2016.164

Permission obtained from the American Association for the Advancement

of Science © Mendelsohn, M. E. & Karas, R. H. Science 308, 1583–1587 (2005).



Herseninfarct

WHI rapport :

• CEE + MPA RR 1.31 (CI 1.02-1.68)

• CEE RR 1.39 (CI 1.11-1.77)

Absolute risico bij jongere vrouwen klein (0.15 (HRT) 
versus 0.13 (placebo) per 100 vrouwen

Risico blijkt dosis afhankelijk.

In observationele studies geen verhoogd risico gevonden
bij transermale toeding van oestrogeen

Boardman et al. Cochrane Database Syst Rev 3 
http://dx.doi.org/10/1002:14651858 (2015)

Grodstein et al . Arch Intern Med 168,861-866 (2008)

http://dx.doi.org/10/1002:14651858


Veneuze 
trombose

WHI:

CEE + MPA 2 maal meer kans op veneuze 
trombose HR 2.06 (CI 1.6-2.7) (DVT en 
longembolie)

CEE alleen HR 1.33 (CI 0,99-1,79)

Dosis gerelateerd en verhoogd met leeftijd.

Type progesteron (MPA hoger risico)

Transdermale toediening geen verhoogd risico



Cognitieve 
functies

Meta-analyses:

HRT (E / P) geen bescherming tegen verminderen 
cognitieve functie in oudere postmenopauzale 
vrouwen (>60 jaar)

Geen significante relatie tussen HRT gebruik  en 
riscico op Alzeheimer RR 0.8 (CI 0.66- 1.16)

Lethaby et al Cochrane Database Syst Rev, 2008; CD003122

O Brian et al Epidemiol Rev 2014; 36:83



Mortaliteit

• Risico op sterfte door hart en vaat ziektes was  significant verlaagd met 18 tot 54 % in 
HRT gebruikers. Positief gerelateerd aan duur HRT gebruik.

• Mortaliteitsrisico ongeacht oorzaak  12-38 % reductie gerelateerd aan duur gebruik.

• Absoluut: 19 minder hart en vaten sterfte en 7 minder herseninfarct sterfte per 1000 
vrouwen die HRT gebruiken gedurende 10 jaar

Mikkola TS et al. Estradiol based postmenopausal hormone therapy and risk of 
cardiovascular an all cause mortality. Menopause 2015, 976-983



Negatieve effecten behandeling HRT in 50 jaar oude vrouw levenslangT

Lobo, R. A. (2016) Hormone-replacement therapy: current thinking

Nat. Rev. Endocrinol. doi:10.1038/nrendo.2016.164



Primaire preventie???

Menopauze het ideale moment om preventieve strategieën te 
ontwikkelen om de kwaliteit van leven en de verwachte 
levensduur te verhogen . (healthy aging)

Lifestyle

Rol voor HRT? ( All cause mortality verlaagd!)



Gevolg WHI rapportage:

Hele generatie dokters opgeleid die 
niet voldoende kennis heeft van de 
overgang en de behandeling hiervan.

Dit heeft grote gevolgen voor de 
individuele patiente, maar ook 
sociaal en economisch.



Filmpje!



Casus 

Antje, een 50 jarige vrouw 
werkzaam in een koekjesfabriek 
in het noorden van het land. 

Sinds 2 jaar gaat het niet goed met 
haar. Ze heeft veel last van 
hartkloppingen en gaat hiermee 
naar de huisarts. Deze verwijst 
haar naar de cardioloog voor 
verder onderzoek. 



Casus 

Antje wordt steeds somberder. Naast hartkloppingen, 
veel last van spieren gewrichten. Huisarts begrijpt 
het niet en verwijst haar naar de reumatoloog. Na 
3 maanden wachttijd kan ze daar terecht. 

Op het werk functioneert ze steeds slechter. Ze 
maakt zich grote zorgen.



Casus 

Antje, heeft de laatste 2 jaar toegenomen ernstige 
migraine. Hier had ze altijd al last van maar de 
laatste tijd is het bijna niet meer te dragen. Ze 
maakt zich ernstige zorgen, haar moeder had een 
hersentumor.

Zij dringt aan op een CT scan, de huisarts gaat hier in 
mee.



Casus 

Antje, begint zich erg depressief te 
voelen. Op haar werk is ze erg 
onzeker. Ongemotiveert komt ze 
de dagen door.

Haar huisarts schrijft haar 
antidepressiva voor en verwijst 
haar naar een psycholoog. 



Casus 

Antje, trekt het niet meer op haar werk. Onder de 
diagnose burn out komt ze in de ziektewet.

Tevens heeft ze last van regelmatig optredende 
opvliegers en extreem veel zweten. Dit laatste 
wordt ook door haar werkleiding als zeer 
onhygienisch ervaren gezien haar werk in de 
koekjesfabriek



Casus 

Antje, krijgt een oproep van de bedrijfsarts. Deze is de 
eerste in het gehele zorgtraject die vraagt naar 
overgangsklachten.

Antje voelt zich eindelijk begrepen, vertelt haar hele 
verhaal aan haar bedrijfsarts. Deze verwijst haar, tot 
het ongenoegen van haar huisarts, naar een 
menopauze centrum.

Haar huisarts zegt dat de overgang bij het leven hoort en 
dat ze er maar mee moet leren leven. 

“De overgang moet niet gemedicaliseerd worden”



Casus 

Zij kreeg daar informatie over de overgang en de 
mogelijke klachten die daar bij horen. 

• Gezamenlijk werd een behandelplan opgesteld:

• Lifestyle

• Voeding

• Hormoon substitutie therapie



Casus

Ondertussen:



Rechten & Plichten

Werkgevers hebben de plicht om:

❖ ervoor te zorgen dat 
werkomstandigheden en -
omgevingen geen nadelige invloed 
hebben op de gezondheid;

❖een werkomgeving te bieden die 
vrij is van directe en indirecte 
discriminatie; 

❖ gelijkheid op de werkplek te 
bevorderen.

GOV.UK 2018

• Davies vs Scottish Courts and 
Tribunal Service, mei 2018

• Werkneemster met ernstige 
overgangsklachten heeft met 
succes haar ontslag 
aangevochten. Zij had tijdig haar 
klachten gemeld aan haar 
leidinggevende, desondanks werd 
zij ontslagen. Hierop startte zij een 
juridische procedure. Zij kreeg een 
schadevergoeding plus 
proceskosten toegewezen. (UK 
Equality Act 2010, sectie 15)



Maar ook in Nederland!



Casus 

Antje reageerde binnen korte tijd zeer goed op 
de ingestelde behandeling. 

Haar ernstige overgangsklachten 
verminderden aanmerkelijk.

Gelukkig vond ze een nieuwe baan in een 
andere koekjesfabriek in de buurt.



Overgang en verzuim
verzuim

Geukes M, van Aalst MP, Nauta MCE, Oosterhof H. The impact of menopausal symptoms on 

work ability. Menopause 2012;19:278-282.



• De totale GCS voorspelde 33.8% van de spreiding in de WAI 
bij gezonde werkende vrouwen.

• Alleen de psychische en somatische subscale van de GCS 
waren significante voorspeller in de multipele lineaire 
regressie analyse (36.5% van de totale spreiding van de 
Work Ability Index)

Geukes M, van Aalst MP, Nauta MCE, Oosterhof H. The impact of menopausal symptoms on 

work ability. Menopause 2012;19:278-282.



Geukes, van Aalst, Robroek, Laven & Oosterhof. The Impact of menopause on work 
ability in women with severe menopausal symptoms. Maturitas 90 (2016)3-889

Patient

n = 60

Control

n = 205 P value

Total GCS-score 26.70 ± 8.41 14.20 ± 7.68 <0.001

Anxiety score 7.11   ± 2.96 3.82   ± 2.19 <0.001

Depression score                     5.14   ± 2.61 3.38   ± 2.53 <0.001

Psychological score 12.26 ± 4.93 7.20   ± 4.30 <0.001

Somatic score 6.83   ± 3.79 3.99   ± 2.99 <0.001

Vasomotor score 3.71   ± 1.99 2.03   ± 1.67 <0.001

Sexual dysfunction score 1.40   ± 1.01 0.98   ± 0.86 0.025

WAI-score

WAI no. (%)

< 37 (poor)

≥ 37 (good/excellent)

32.0± 6.75

44 (73.3)

16 (26.6)

40.0± 6.24

61  (29.7)

91 (70.3)

<0.001

<0.001

Impact overgangsklachten op vermogen tot werken



Geukes et al. The 
Impact of 

menopause on work 
ability in women 

with severe 
menopausal 

symptoms. Maturitas 
90 (2016)3-8
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Significant verschil in GCS en WAI 
tussen beide groepen. 

Van de polikliniek bezoekers, 73 % 
had een slechte WAI score ten 
opzichte van 30% van de  controle 
groep (P<0.001). 



Geukes et al. The 
Impact of 

menopause on work 
ability in women 

with severe 
menopausal 

symptoms. Maturitas 
90 (2016)3-8
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Binnen de groep vrouwen die onze 
polikliek bezochten in verband met 
overgangsklachten is er 8.4 (4.1-
17.2) grotere kans op een slechte 
workability tov gezonde werkende 
vrouwen. 



Impact 
overgangs
klachten

• Slechte concentratie

• Vermoeidheid, concentratiestoornissen

• Geheugen stoornissen

• Neerslachtig  voelen / depressie

• Verminderd zelfvertrouwen, schaamte

• Opvliegers: belangrijke oorzaak van distress



Overgang: Problemen op de werkvloer

• 40% ervaart problemen op het werk en zijn van mening dat hun
functioneren hierdoor negatief beïnvloed wordt

• 30% doet zelf werkaanpassingen waardoor er geen negatief
effect is op functioneren, maar dat anders wel zou hebben

• 12% ziekteverzuim door overgangsklachten

• 4% presenteïsme (grijs verzuim); productiviteitsverlies 8 dagen
per jaar

• 30% meldt klachten en reden van werkverzuim bij
leidinggevende

Schaamte Taboe
Griffiths et al. 2013, Hardy et al. 2018, Whiteley et al. 2013



Overgang in 
relatie tot 
verzuim

• Significante relatie overgangsklachten met 
verzuim:

• Door klachten het werk slechter aan kunnen

• Verminderde werk bevrediging

• Psychologische stress

• Naast vasomotorische klachten andere 
overgangsklachten

• Leidinggevende: jong en/of man

• Kunnen onderhandelen over werkuren/ 
thuissituatie

• Slechte sanitaire voorzieningen c.q. rust ruimtes

• Werken in een gezamenlijke ruimte
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C.Hardy et al, The assocoation of individual and workplace factors with menopause-related work absence. 

IMS Praag 2016 Menopause @ Work



Werk heeft invloed op de klachten van 

de overgang

en

Overgangsklachten hebben invloed op 

het werk!



Retrospective matched-cohort study onder 500.000 vrouwen.

Healthcare resource utilization and work productivity loss

Onbehandelde vasomotore groep tov gezonde groep:

US$ 339.559.458 extra medische kosten

US$27.668.410 extra kosten ten gevolge van ziekteverzuim

Philip Sarrel et al. Menopause 22;3:2015

Kosten



• Ongeveer 40% hogere kosten

• Medisch, geneesmiddelen en ziekteverzuim.

• Vrouwen met menopauze klachten 11-12% minder 
productiviteit op de werkvloer

Both the additional cost and complexity highlight the need for
better management of menopause symptoms to reduce the
associated burden.

Kleinman et al. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013

Kosten



Kosten werkverzuim door de 
overgang in Nederland

• 1.2 miljoen vrouwen tussen 45 en 60 jaar

• 950.000 vrouwen actief op arbeidsmarkt

• Gemiddeld 6 dagen ziek per jaar =5,7 miljoen dagen

• Kosten (modaal inkomen) voor werkgever van 1 ziektedag
260 euro

• Totale kosten ziekteverzuim door overgangskosten: 

34% X 260 euro X 5,7 miljoen = 504 miljoen euro/ jaar !!

Cave: productieverlies



Aanbevelingen: bewustwording

• Vergroot bewustwording omtrent overgangsklachten

• Bij vrouwen zelf

• Bij leidinggevenden

• Bij (bedrijfs)artsen

• Laat vrouwen hun klachten met u én met elkaar delen

• Geef informatie over wat vrouwen kunnen verwachten van de overgang

• Positioneer de overgang als een deel van een grotere
gezondheidsagenda

• Maak de werkvloer “menopause friendly”

JACK ET AL. 2014



Aanbevelingen: werkplekaanpassingen

• Zorg voor controle over de temperatuur & ventilatie op de werkvloer

• Zorg voor adequate toegang tot sanitair

• Zorg voor adequate toegang tot koud drinkwater

• Flexibiliteit in werktijden en ziekmeldingen

• Verminder werkgerelateerde stress waar mogelijk

Women, work and the menopause: releasing the potential of older professional women. G Jacket et al 2014

Gravin et al. Menopause in the workplace: What employers should be doing. Maturitas 2016



Example succesful workplace intervention

In 2007, BMW implemented a pilot project to improve work conditions for older 

workers on an assembly line that included a worksite health initiative and changes to 

the work environment. Using the feedback from employees, the company implemented 

70 changes investing approximately $50,600 to do so. In the first year they 

experienced a 7% increase in productivity that matched that of lines staffed by 

younger workers, they have since reported zero defects and a reduction in 

absenteeism from 7% to 2%.

Loch CH, et.al. How BMW is defusing the demographic time bomb. The 

Harvard Review. March 2010 Issue: 99-102.



Behandeling overgangsklachten helpt!

• Werk is kwaliteit van leven.

• Behandeling van ernstige overgangsklachten 
geeft een verlichting van de klachten en een 
significante gecorreleerde verbetering van het 
vermogen tot werken (WAI)
– Vooral verbetering van depressieve 

symptomen speelt een grote rol

Geukes M, Anema JR, van Aalst MP, De Menezes RX, Oosterhof H. Improvement of 
menopausal symptoms and the impact on work ability: a retrospective cohort pilot 
study. Maturitas 120 (2019)23-28r.



Casus

Antje haar werkomgeving:

Hoge tempatuur, slechte ventilatie.

Geen flexibiliteit betreffende werkrooster

Management heeft geen kennis omtrent de overgang, hilariteit 
(spot) op de werkvloer over haar klachten.

Slechte sanitaire ruimtes



Je moet het wel willen zien!
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One of the 
biggest Dutch 
philosophers 
of this 
century said:

Je gaat het pas zien als je 
het doorhebt!



Standpunt



Motie

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de overgang voor vrouwen nog altijd moeilijk bespreekbaar is, 
zowel in de privésfeer als op het werk,

Constaterende dat mede door het taboe vrouwen vaak zelf hun klachten niet 
herkennen,

Constaterende dat door het taboe op de werkvloer vrouwen in de overgang een 
veel grotere kans hebben op verzuim,

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze zij kan bijdragen aan het 
doorbreken van het taboe op de overgang en aan het vergroten van kennis over 
de overgang bij vrouwen zelf,

En verzoekt in overleg met sociale partners de impact van het taboe op de 
arbeidsmarkt in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag



Global consensus recommendations on menopause in the workplace: A 
European Menopause and Andropause Society (EMAS) position statement

• Workplace health and wellbeing frameworks and policies 
should incorporate menopausal health as part of the wider 
context of gender and age equality and reproductive and 
postreproductive health. Workplaces should create an 
open, inclusive and supportive culture regarding 
menopause, involving, if available, occupational health 
professionals and human resource managers working 
together. Women should not be discriminated against, 
marginalized or dismissed because of menopausal 
symptoms. Health and allied health professionals should 
recognize that, for some women, menopausal symptoms 
can adversely affect the ability to work, which can lead to 
reduction of working hours, underemployment or 
unemployment, and consequently financial insecurity in 
later life.

• https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2021.06.006



Dutch Menopause Society & NVAB

MP (Marielle) van Aalst, bedrijfsarts

DKE (Dorenda) van Dijken, gynaecoloog

S (Sophia) Franklin, bedrijfsarts

H (Henk) Oosterhof, gynaecoloog

STANDPUNT OVERGANG EN WERK 

Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en 
zorg tijdens de overgang

De helft van de totale werkpopulatie bestaat uit vrouwen. Voor 
werkgevers en werknemers is het van groot belang om vrouwen tijdens 
de overgang te behouden voor arbeid. Werk is belangrijk voor kwaliteit 
van leven en het behoud van onze welvaart.

Alle maatregelen om vrouwen te behouden voor werk zouden gericht 
moeten zijn op het creëren van een open, inclusief en ondersteunend 
klimaat, ook rond overgangsklachten op de werkvloer. Daarvoor zouden 
programma’s moeten worden ontwikkeld om dit te bereiken. 
Zorgprofessionals moeten overgangsklachten herkennen en erkennen als 
oorzaak van verminderd vermogen tot werken en ziekteverzuim. Dit kan 
alleen bereikt worden met een integrale aanpak.



Bedrijfsarts & overgang

De bedrijfsarts is aan zet door te zorgen voor:

• voldoende kennis en kunde op het gebied van overgang en functioneren in werk, 

• zichtbaarheid in de zorgketen rondom vrouwen in de overgang, 

• advisering en begeleiding van vrouwen met overgangsklachten en moeite met functioneren: monitoren van het 

herstelproces en het functioneringsherstel, adviseren over aanpassingen van de arbeidsomstandigheden en 

monitoren of de vrouwen de benodigde zorg ook ontvangen,

• advisering aan de organisatie over de voorwaarden om vrouwen te behouden voor arbeid,

• preventie van functioneringsproblemen door de overgang,

• analyse en onderzoek van de invloed van arbeidsomstandigheden op de overgangsklachten.



Knelpunten werk & overgang

 

1.  Onvoldoende herkenning en erkenning van overgangsklachten 
2.  Onvoldoende adequate behandeling van overgangsklachten 
3.  Onvoldoende preventie van de gevolgen van overgangsklachten op functioneren 

en        inzetbaarheid 
4.  Onvoldoende kennis en onderwijs over de overgang 
5.  Onvoldoende organisatie, toegankelijkheid en financiering van de zorg rond de 
overgang 
6. Invloed op een belangrijk deel van de werkpopulatie: 
 Verminderde kwaliteit van werken  
 Minder werken of stoppen met werken 
 Verlies van kennis en kunde  
 Verlies van maatschappelijke waarde, waaronder mantelzorg, zorg voor 

kleinkinderen en vrijwilligerswerk 
7. Directe en indirecte kosten:   
 Ziekteverzuim: vrouwen met onbehandelde overgangsklachten verzuimen 

meer (In de Verenigde Staten: 57% meer dan vrouwen zonder klachten; 
totaal ziekteverzuim, ongeacht de reden, Sarrel 2015)  

 Zorgkosten: onbehandelde overgangsklachten leiden tot hogere 
zorgkosten (In de Verenigde Staten 82% hogere poliklinische kosten en 
69% overige zorgkosten; totale zorgkosten, ongeacht de diagnose, Sarrel 
2015) 



Aanbevelingen werk & overgang (1)

• Doe kennis op over de overgang en het herkennen van verminderd functioneren door de overgang;

• Geef advies aan leidinggevenden over het tijdig herkennen van overgangsklachten als oorzaak van minder 

presteren op de werkvloer en verzuim;

• Maak jezelf zichtbaar en bekend bij leidinggevenden, werknemers en HR op het gebied van overgang en werk;

• Maak kenbaar dat er een open spreekuur is waar vrouwen met overgangsklachten terecht kunnen (Arbowet 

2018);

• Besteed bij het opstellen en toetsen van de RI&E aandacht aan deze groep werknemers;

• Adviseer organisaties over de overgang, preventie van functioneringsproblemen, het herkennen van klachten en 

van verminderd functioneren;



Aanbevelingen werk & overgang (2)

• Adviseer vrouwen met overgangsklachten: monitor het herstelproces en het functioneringsherstel, adviseer 

over aanpassingen van de arbeidsomstandigheden en monitor of vrouwen de benodigde zorg ontvangen;

• Geef evidence based adviezen aan vrouwen hoe om te gaan met overgangsklachten;

• Verwijs vrouwen met overgangsklachten naar of moedig ze aan een afspraak te maken met de eigen huisarts, 

een menopauzeverpleegkundige of gynaecoloog met menopauzekennis voor behandeling;

• Indien er sprake is van vervroegde overgang (< 40 jaar): benadruk het belang van het nemen van 

hormoonsubstitutietherapie tot de gemiddelde menopauzeleeftijd en moedig hiertoe aan. 







Take home 
message

Gezondheidswerkers, beleidsmakers, 
en werkgevers  / leidinggevenden 
moeten de negatieve effecten van 
de overgang op werkende vrouwen 
(h)erkennen en moeten beleid 
ontwikkelen dat de gevolgen 
hiervan verminderd.
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Niets is onmogelijk





DANK VOOR UW AANDACHT


