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D
e glasbak wordt
geleegd, door een
grote vrachtwa-
gen met een grij-
per. Op dat mo-

ment passeren net twee moe-
ders, allebei met een kind in
de buggy. De ene moeder blijft
staan, ze buigt naar haar kind,
wijst en legt uit. Tot de bak
weer op de grond staat. De an-

dere moeder houdt een mobieltje
aan haar oor en slentert door, de
blik op oneindig.
Het hoeft geen nadere uitleg dat
het eerste kind weer iets heeft bij-
geleerd – een stuk aan zijn of haar
ontwikkeling heeft toegevoegd –
en het andere kind geen flauw be-
nul heeft wat zich daar voor zijn
neus afspeelde. Moeten ouders al-
tijd bezig zijn met hun kind? Als

het wijst, roept, huilt, moeten ze
dan op stel en sprong reageren?
Of is het gezonder een kind het
zelf maar eens te laten uitzoeken?
Het af en toe te laten huilen?
Welke mate van responsiviteit is
zinvol en wanneer wordt het ver-
wennerij? Een baby weet wel hoe
hij de aandacht van zijn ouders
kan krijgen. Het huilt net zo lang
tot ze komen, op een toonhoogte
die ouders niet lang kunnen ver-
dragen. Het is niet voor niets dat
de baby is uitgerust met zo’n
sterk wapen: zo kan het niet ver-
geten worden. Volle luier, honger:
als de baby roept, komen zijn
ouders. Lacht de baby, dan volgt
er een knuffel.
Baby kan heel goed interacteren
met de omgeving. Reageren de
ouders niet op de signalen, dan
doven die vroeg of laat uit. Het

kind stopt dan met contact zoe-
ken met de omgeving, dat levert
immers niets op. Het wordt dan
steeds minder gericht op de omge-
ving en zal niet vaak op onder-
zoek uitgaan.
Dat is heel jammer, want juist al
onderzoekend leert het jonge
kind. Duwt het tegen een bal, dan
rolt die weg. Duwt het tegen een
kast, dan blijft die staan. Gooit
het een steentje in een emmer
met water, dan zinkt het. Een vo-
gelveertje blijft drijven. Als je de
kat aait, spint hij. Trek je aan zijn
staart, dan krabt hij.
Responsieve ouders moedigen
hun kind aan: ‘Ja, pak maar, doe
maar’. Uit wetenschappelijk on-
derzoek is overduidelijk gebleken
dat een hoge responsiviteit van
ouders heel gunstig is voor de ont-
wikkeling van kinderen.

Kinderen van weinig responsieve
ouders worden daarentegen lui
en apathisch, hun ontwikkeling
gaat veel trager.
Maar het moet wel leuk blijven.
Een baby die er een spelletje van
maakt om speelgoed uit de box te
gooien, moet leren dat het spelle-
tje een keer stopt. En het hoeft
ook niet steeds uit bed getild te
worden als het huilt. Als ouders
op dat moment een knuffelbeest
geven, zijn ze ook responsief.
Daarmee zeggen ze: ik heb je ge-
hoord, maar je blijft in bed en ver-
maakt jezelf maar even.

Annie de Vreugd is
orthopedagoge

Als een vrouw in de over-
gang begint te raken, heeft
dat niet alleen consequen-
ties voor haarzelf. Ook haar
levenspartner zal merken
dat er dingen veranderen.
Bekende klachten die bij de
overgang horen, zijn onder
meer: opvliegers, slaappro-
blemen en hartkloppingen.
Maar mannen zullen vaak
het meest direct te maken

krijgen met de sterke stem-
mingswisselingen die vrou-
wen in de overgang kunnen
ervaren; neerslachtigheid,
vermoeidheid, hevige hoofd-
pijnen en/of migraine.
„Vrouwen begrijpen zelf in
het begin niet wat er alle-
maal precies met hun lijf ge-
beurt, laat staan dat de man-
nen dat kunnen volgen”, zo
stelt gynaecoloog Pauline Ot-

tervanger.
Problematisch binnen een
relatie kan bijvoorbeeld zijn
dat vrouwen in de overgang
minder zin krijgen in seks.
De vermindering van oestro-
geen kan ook zorgen voor va-
ginale droogheid. Vrijen
wordt daardoor pijnlijker;
een proces dat wordt ver-
sterkt als vrouwen door die
pijn steeds meer gaan ver-

krampen. Dat kan weer lei-
den tot enige frustratie bij
de man (vindt ze mij nog
aantrekkelijk?) en tot schuld-
gevoelens bij de vrouw.
Het helpt volgens Ottervan-
ger als mannen zich verdie-
pen in de vraag wat er in de-
ze fase allemaal met het
lichaam van hun vrouw ge-
beurt. Dan komen zij er bij-
voorbeeld achter dat zij zich

haar verminderde libido
niet persoonlijk hoeven aan
te trekken en dat er vrij sim-
pele manieren zijn om som-
mige problemen op te los-
sen, zoals het gebruik van
een glijmiddel tijdens het
vrijen. „Veel over dit soort
zaken praten, is een goed
idee”, zegt Ottervanger. „Als
dat niet goed lukt, probeer
het dan eens via de huisarts

of een seksuoloog.” De libi-
doverhogende medicijnen
die er voor mannen zijn, zo-
als Viagra, zijn er voor vrou-
wen helaas nog niet. Al
wordt daar wel aan gewerkt.
„Maar hormoontherapie
heeft een positief effect op
het algemeen welbevinden
en kan alleen al daardoor
een gunstig effect op het libi-
do hebben.”

door Johanneke Stolk
illustratie Censuur

J
ackie Nicholson zat een jaar lang
ziek thuis met de diagnose burn-
out. Ze had onder meer last van
slaapproblemen, paniekaanvallen en
gewrichtsklachten. De voorgeschre-
ven medicatie hielp maar niet en
Jackie werd steeds moedelozer.
Totdat haar manueel therapeut, die

begon te vermoeden dat er iets anders aan
de hand was, haar aanraadde langs te gaan
bij een gynaecoloog. Die zag aan de resulta-
ten van een bloedtest dat Nicholson op
haar 42e volop in de overgang zat, de aan-
loopperiode naar de laatste menstruatie.
Veel vrouwen denken dat zij daar pas tus-
sen hun 45e en 55e jaar mee te maken krij-
gen. Maar het komt geregeld voor dat vrou-
wen al rond hun 40e beginnen te worste-
len met overgangsklachten. Klachten die
horen bij een vermindering van het ‘vrou-
welijke hormoon’ oestrogeen.
„Ik kreeg destijds hormoonpleisters en
drie weken later waren mijn klachten ver-
dwenen”, vertelt de inmiddels 46-jarige Ni-
cholson. „De hartkloppingen en paniekaan-

vallen verdwenen, de pijn in mijn gewrich-
ten werd ook een stuk minder. Mijn man
en kinderen vond ik opeens weer gewel-
dig, terwijl ik daarvoor zo somber was, dat
het mij niet meer lukte dat te zien. Bij die
pleisters hoort wel een licht verhoogde
kans op borstkanker. Daarom laat ik nu elk
jaar borstonderzoek doen. Maar dat heb ik
er graag voor over.”
Terugkijkend heeft zowel haar arbo-arts
als huisarts een verkeerde diagnose gesteld.
Met al die medicijnen tegen burn-out, van
slaappillen tot bètablokkers om haar hart-
slag naar beneden te krijgen, hebben zij
volgens haar enkel en alleen aan symp-
toombestrijding gedaan. „Toen ik destijds
mijn huisarts vroeg of het misschien over-
gangsklachten konden zijn, was zijn reac-
tie: ‘Nee joh, jij bent nog hartstikke jong!’.”
Dit soort reacties van huis- en bedrijfsart-
sen komt volgens Pauline Ottervanger va-
ker voor. Ottervanger is gynaecoloog (‘plus
natuurlijk ervaringsdeskundige’) en
schreef met collega Wilma Smit twee boe-
ken over overgangsproblemen (Menoblues
en Menoproof) en wat iemand daaraan kan
doen. De twee geven onder meer bijscho-
ling over dit onderwerp en willen graag

voorlichting gaan geven bij bedrijven waar
veel vrouwen werken. Dat is geen overbodi-
ge luxe. Want uit onderzoek blijkt dat het
ziekteverzuim van één op de drie vrouwen
voortkomt uit overgangsklachten als burn-
outverschijnselen of hardnekkige migrai-
ne. „Het is belangrijk dat een bedrijfsarts
weet waar hij of zij op moet letten. We
gaan nu ook voorlichting verzorgen bij
huisartsen, naast de avonden die wij voor
vrouwen zelf al organiseren. Soms zijn er
veertig vrouwen, soms wel vierhonderd. Ie-
dereen gaat daar altijd vrolijk weg, want op-
eens blijkt dat die andere 39 of 399 vrou-
wen in de zaal dezelfde soort klachten heb-
ben. Het zijn feesten van herkenning.”
Over de overgang wordt vaak lacherig ge-
daan, weet Ottervanger. Het is een onder-
werp waar veel vrouwen in eerste instantie
liever niet over praten. „En het is natuur-
lijk ook heel oneerlijk. Op een moment dat
je nog midden in het leven staat, gaat je lijf
met je aan de haal. In eerste instantie word

je chagrijniger en krijg je een wat onregel-
matiger cyclus. Maar daar kunnen dan dus
veel ernstiger klachten op volgen. Dat is
vervelend natuurlijk, daar wil je eigenlijk
niets mee te maken hebben. Toch is er ook
alle reden positief te blijven. Want aan vrij-
wel al die klachten is iets te doen.”
Eén van de oplossingen is het (opnieuw)
slikken van de pil. Naast de andere manie-
ren die er zijn om het tekort aan oestro-
geen aan te vullen, zoals hormoonpleisters
en -tabletten. Ottervanger vergelijkt het
met de aanpak bij mensen bij wie een ijzer-
tekort is geconstateerd; die krijgen vaak vi-
taminesupplementen. Waarom zou je dat
wél doen en niet voor extra hormonen kie-
zen als je in de overgang komt? Vrijwel alle
vrouwen gebruiken gezichtscrème of body-
lotion. Waarom zou je dan geen gebruikma-
ken van de middelen die er zijn om vagina-
le droogte te bestrijden?, zo vraagt ze zich
af. Want ook dat is een van de vervelende
klachten die de overgang met zich mee kan
brengen en waar vaginale zetpillen of spe-
ciale crème dan weer prima tegen helpen.
„Mijn boodschap is vooral: als je klachten
herkent, blijf er dan niet mee rondlopen en
trek aan de bel bij de huisarts. Die kan zien
wat er precies aan de hand is. Want je
moet natuurlijk ook weer niet alle klach-
ten gelijk aan de overgang koppelen. Schild-
klierproblemen kunnen ook voor opvlie-
gers en dat gejaagde gevoel zorgen.”

reageren?
gezondheidheid@depersdienst.nl

Op een moment
dat je nog midden
in het leven staat,
gaat je lijf met je
aan de haal

OPVOEDING

Aan overgangsklachten is vaak best iets te doen

“
Pauline Ottervanger

Mensen die een manier van denken
hebben die hen gevoelig maakt voor
het ontwikkelen van een depressie
(zoals denken dat negatieve gebeur-
tenissen altijd je eigen schuld zijn),
kunnen deze manier van denken
overbrengen op mensen in hun direc-
te leefomgeving. Dit blijkt uit een on-
derzoek onder 103 studenten. Ook
het omgekeerde behoort tot de mo-
gelijkheden: de gevoeligheid voor de-
pressie vermindert door iemand te
omringen met mensen met een posi-
tieve kijk op het leven.
http://bit.ly/11rKqee

Zwaar lichamelijk werk
wel/niet goed voor hart
Regelmatig lichamelijk actief zijn, is
goed voor hart en bloedvaten. Maar

tijdens je werk voortdurend te veel
zwaar werk moeten verrichten, is te-
veel van het goede. Dat verhoogt de
kans op een hart- of herseninfarct
juist met 20 procent, zo blijkt uit
een Grieks onderzoek. Waar regel-
matig zware fysieke inspanning in de
vrije tijd juist de kans op hartklach-
ten verlaagt bij mensen die géén
zwaar werk verrichten, is dit gunsti-
ge effect verdwenen bij mensen die
beroepsmatig zwaar werk verrichten,
tonen Belgische onderzoekers aan.
http://bit.ly/15QwwJj en
http://bit.ly/ZQVOPE

Minder alcoholschade aan
de hersenen door sporten
Ben je stevig aan de drank en lukt
het niet te minderen? Ga dan in ie-
der geval sporten. Daarmee beperk
je de schade die het alcoholmisbruik
aanricht in je hersenen enigszins, zo

blijkt uit een Amerikaans onderzoek
onder zestig matig tot zware drin-
kers. Met name de schade aan de
‘witte stof’, de verbindingsdraden
tussen de verschillende delen van de
hersenen, is minder bij sportende
drinkers.
http://bit.ly/11aw2cT

Borstvergroting vermindert kans
op ontdekken borstkanker
Borstimplantaten verhogen welis-
waar niet de kans om borstkanker te
krijgen, maar als een vrouw borstkan-
ker krijgt, vergroten de implantaten
wel de kans dat de tumor pas in een
verder gevorderd stadium wordt ge-
zien op een röntgenfoto (mammo-
gram). Daarom hebben vrouwen die
borstkanker krijgen ná een borstver-
groting, 38 procent meer kans aan
de ziekte te overlijden.
http://bit.ly/16odtpW

Eerder en minder vaak
vaccineren tegen hpv
De vaccinatie bij meisjes tegen hpv
(virussen die bijdragen aan het ont-
staan van baarmoederhalskanker) be-
staat uit drie injecties op 13-jarige
leeftijd. Vaccineren met twee injec-
ties werkt echter net zo goed, zo
toont Canadees onderzoek aan.
Voorwaarde is wel dat deze injecties
op 9-jarige leeftijd gegeven worden.
http://bit.ly/17vK0sq

Hardnekkige buikpijn
door beknelde zenuw
Hardnekkige buikpijn waarvoor geen
oorzaak gevonden kan worden in de
darmen of in andere inwendige orga-
nen, is in veel gevallen te wijten aan
een beklemde zenuw in de buik-
wand. Dat blijkt uit Nederlands on-
derzoek. Opereren biedt uitkomst.
http://bit.ly/ZBG6wi

Responsieve ouders

Klachten die bij de overgang horen, worden door artsen niet al-
tijd herkend. Met als gevolg dat ze ook niet behandeld kunnen
worden. Volgens gynaecoloog Pauline Ottervanger is dat spijtig.
Want aan veel klachten is volgens haar wel degelijk iets te doen.

� foto ANP

‘Partners, verdiep je in de situatie!’
Bankrekening:

Handtekening:       

Ik machtig Buckaroo Payment
Services in opdracht van Wegener
Media éénmalig het verschuldigde 
bedrag te incasseren van:

Stuur deze bon in een envelop 
naar: Webwinkel, 
Postbus 1090,
5004 BB Tilburg.

Voornaam:    

Achternaam:    m v

Straat:       Nr:     

Plaats:                            Postcode:

Telefoon:    

E-Mail:    

kijk voor meer aanbiedingen op                                                                 dg.nl/webwinkelWEBWINKEL

Bestel nu:
dg.nl/webwinkel

100,95
€ 80,95
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ION Profi le Pro USB platenspelerDigitaliseer al 
uw oude muziek

Met de zeer fraai vormgegeven ION 
Profi le LP Pro platenspeler zet u 
binnen een handomdraai de muziek 
van LP’s om in een moderne mp3, 
waarna u deze op cd kunt zetten.

• Rechtstreeks aan te sluiten op de computer
• Plug & Play; geen benodigde drivers nodig, software wordt meegeleverd 
•  Voorzien van een line-in aansluiting zodat u bv ook een cassetterecorder kunt 

aansluiten 

Bon ION Profi le Pro USB platenspeler
Hierbij bestel ik            x ION Profi le Pro USB platenspeler voor € 79,99*

                 *excl.  €5,95  verzendkosten

€ 99,-
€ 79,99

Vragen? Bel 0900 - 2021352 (€0,45 p.g.)

Depressie is ‘besmettelijk’,
positieve kijk op leven ook

Annie de Vreugd
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