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Menopauze, en wat daaraan 
vooraf gaat
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Disclaimer

Sekse vs gender
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Waar komen geslachtsverschillen door? 

- Biologische verschillen
- Genen
- Hormonen
- Brein verschillen

- Culturele verschillen
- Sociale verwachtingen
- Etc.
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Hormonale veranderingen over het leven
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• In verschillende
levensfasen zijn er grote
veranderingen

Melmed S, Polonsky K, Larsen PR, Kronenberg H. Williams Textbook of 
Endocrinology. 12th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders, c2011.



Puberteit-Tanner stages

• Meisjes sneller dan 
jongens

• Eerste keer ongesteld
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Puberteit

• Ontwikkeling in puberteit 
gaat in veschillend tempo

• Afwijking van leeftijdsgenoten 
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Puberteit en autisme

• Vaker een andere ontwikkeling gedurende de 
puberteit

• Afwijkende ontwikkeling geassocieerd met 
depressieve en externaliserende problemen. 
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Menstruatie
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• Van puberteit tot 
menopauze

• Regelmatige 
schommeling 
hormonen



Premenstrueel syndroom
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Premenstrueel dysfore stoornis
• Ongeveer 5 % van de vrouwen
• Ernstige emotionele verschijnselen voorafgaand aan

menstruatie
• Belemmeren normale werkzaamheden
• Anders dan ”normale” klachten rondom menstruatie à

Ernstige klachten en beperking van het dagelijks leven.
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PMDS-klachten
• Angstaanvallen
• Ernstige depressieve perioden
• Seasonal affective disorder (SAD)
• Extreme stemmingswisselingen
• Gevoel van wanhoop of zelfs suïcidale gedachten
• Agressie- of boosheidsaanvallen tegenover anderen
• Minder interesse in zaken hebben.
• Gevoelens van overweldiging of controleverlies.
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Waarom kijken naar PMDS?
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94% van autistische
vrouwen (n=26) vs. 11% 
van de niet-autische
vrouwen (n=36) had 
PMDS

• Komt 14 maal zo vaak voor bij
autistische vrouwen dan bij niet
autistische vrouwen (Lever & 
Geurts 2016)

• Maar deze bevinding moet
gerepliceerd worden

Lever& Geurts 2016
Obaydi & Puri 2008



www.wooclap.com/LHJZCP
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Wat is menopauze?
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Wat is de menopauze?
De levensfase waarin

vrouwen voor 12 
maanden of langer
geen menstruatie

hebben gehad



Menopauze klachten
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onregelmatig
bloedverlies; opvliegers; stemmingswisselingen; vaginale droogte;

spier- en gewrichtspijn; slecht slapen; depressieve buien; geen zin in vrijen

Psychologische 
klachten

Somatische 
klachten

Urogenitale 
klachten
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IZZ ledenpanel 2019



Autistische vrouwen beschrijven de menopauze als: 
‘The moment when my autism broke’ – Moseley et al. 2020

• Kwalitatieve studies laten zien dat er onder
autistische individueen: Moseley et al. 2020

• Behoefte is aan meer kennis en begrip
• Menopauze het adaptief functioneren aantast (MINDER 

CAMOUFLAGE!?)
• Problemen zijn met het vinden van steun tijdens deze periode
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Vragen?


