ARTEMIS MENOPAUSE

Artemis Menopause
Krijg inzicht in uw klachten tijdens deze belangrijke levensfase.
Beste cliënte, de eerste stap is gezet! Via het onderzoek Artemis Menopause
bent u op weg naar een gezondere levensstĳl. Hierbij ontvangt u de uitslag van de
uitgevoerde analyses op uw hormoonhuishouding, schildklierfunctie en vitaminegehaltes.
Met dit onderzoek willen we u ondersteunen om zo uw klachten beter te gaan begrijpen.
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Overgang
Maar liefst 8 van de 10 vrouwen vanaf middelbare leeftijd herkent ze: opvliegers! Maar ook
nachtelijke ongemakken, stemmingswisselingen en vaginale klachten zijn vaak een
aankondiging van hormonale veranderingen in uw lichaam.
Volgens de definitie begint een jaar na de laatste ongesteldheid de menopauze.
Deze levensfase vindt plaats bij een gemiddelde leeftijd van 51 jaar, maar de duur en start
kan enorm variëren. Symptomen treden soms al veel eerder op waardoor de link met de
overgang niet altijd wordt gelegd.
Voor en tijdens de menopauze verandert er veel in het vrouwelijke lichaam, zoals het
hormonale evenwicht. Niet alleen hormonale veranderingen kunnen aanleiding geven tot
klachten, maar ook andere veranderingen in het lichaam. Een tekort aan vitaminen en een
verminderde of versnelde werking van de schildklier kunnen resulteren in gelijksoortige
klachten als die in de overgang.
Dit rapport beschrijft de mogelijke klachten die kunnen
ontstaan bij bepaalde tekorten of juist een teveel aan
stoffen in het lichaam. Om deze klachten te
begrijpen en ze zo veel mogelijk te beperken testen
we op verschillende aspecten die tot deze
symptomen kunnen leiden. Onze gedegen
analyse brengt specifiek uw lichaam in kaart.

Hypothalamus
Hypofyse

Hormoonhuishouding vrouw

Pijnappelklier

Hormonen zijn stofjes die het lichaam zelf
aanmaakt en nodig heeft voor processen
zoals de stofwisseling, voortplanting en
groei, maar ook de bloeddruk. Ze worden
aangemaakt in klieren die zich over het
hele lichaam bevinden, onder andere:
de hypothalamus, hypofyse, schildklier,
bijnieren, alvleesklier en eierstokken.

Schildklier

Het bloed vervoert de aangemaakte
hormonen naar de plek waar deze
nodig zijn. Elk hormoon heeft een
eigen functie en werkt hiervoor soms
samen met andere hormonen. Het is
daarom belangrijk dat alle hormonen in
evenwicht zijn. Een hormoon dat te veel
of te weinig in het bloed voorkomt,
kan anders de andere hormonen
beïnvloeden en klachten veroorzaken.
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Bijschildklier

Thymusklier

Alvleesklier
Bijnieren

Eierstokken
Placenta (bij
zwangerschap)

De maandelijkse cyclus
De hormonen die betrokken zijn bij de vrouwelijke cyclus zijn hieronder weergegeven in de
figuur en worden uitgelegd.

Folliculaire fase

Eisprong

Luteale fase
LH
FSH
Oestrogeen
Progesteron

Leeftijd in jaren
Menstruatie cyclus

30

40

50

Overgang

60

70

Het hormoon FSH wordt aangemaakt in de hypofyse, en zorgt voor de groei van nieuwe
follikels. Deze follikels produceren oestrogeen totdat de eisprong plaatsvindt. Door de
hoeveelheid toegenomen oestrogenen neemt FSH weer af, waardoor voorkomen wordt dat
op dat moment andere follikels uitgroeien. Bij de eisprong wordt het hormoon LH
geproduceerd. Na de eisprong wordt uit de eicellen in de eierstokken het gele lichaam
gevormd, dat progesteron vormt. Vindt er geen bevruchting plaats, dan dalen progesteron
en de oestrogenen weer af en start de menstruatie. Tijdens de overgang is voornamelijk
sprake van een afname van de hormonen oestrogeen en progesteron. De hormonen FSH
en LH nemen juist toe.
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Testen bij overgang
In een test kunnen de hormoonniveaus in het bloed normaal lijken, terwijl u toch
overgangsklachten ervaart. Om die reden analyseren we uw bloed niet uitsluitend
op de aanwezigheid van hormonen, maar ook op vitaminegehaltes en de werking
van de schildklier. Uiteraard kunnen klachten die u ervaart ook een andere
oorzaak hebben.

Hormonen
Oestrogeen
Oestrogenen zijn de hormonen waardoor vrouwen
opfleuren, ze geven ons onder andere zorgzaamheid
en energie. Deze hormonen beschermen tegen
verkalking van de aderen, alzheimer, hart- en
vaatziekten, en versterken het immuunsysteem.
Als deze hormonen uit balans raken kunnen we
gespannen worden en nemen de kwaaltjes toe.
Oestrogenen is een verzamelnaam voor een groep
stoffen die in de eierstokken en het lichaamseigen
vetweefsel aangemaakt worden. Niet alle
oestrogenen zijn hetzelfde, ze hebben allemaal zo
hun voor- en nadelen. Zo zijn er oestrogenen die de
kans op kanker verminderen, maar ook die de kans
op kanker doen toenemen.

De twee belangrijkste oestrogenen van deze fase oestradiol, oestron- worden verder besproken.
Het oestrogeen oestradiol wordt voornamelijk in de
eierstokken aangemaakt. Dit hormoon wordt verkregen
uit cholesterol, gemaakt uit het lichaamseigen
vetweefsel. Oestradiol zorgt ervoor dat de eisprong
plaatsvindt, dat het baarmoederslijmvlies klaar
gemaakt wordt voor innesteling van een bevruchte
eicel en is essentieel voor de bescherming tegen
onder andere osteoporose(1) en een te hoge
bloeddruk op latere leeftijd. Daarnaast zorgt het ook
voor sterk haar en het voorkomen van rimpels, dat
wat we allemaal willen!
Tijdens en na de menopauze neemt de hoeveelheid
oestradiol af, maar wordt er juist meer oestron
aangemaakt.
Oestron maakt het lichaam in mindere mate aan vóór
de menopauze, na de overgang is dit hormoon
echter het belangrijkste oestrogeen. Het beschermt
onder andere de botten maar -doordat het de
celdeling stimuleert- vergroot het de kans op kanker.
Oestronwaarden kunnen verhoogd zijn door onder
andere overgewicht en regelmatige alcoholconsumptie.

(1): Osteoporose = Bij osteoporose is de botmassa en botstructuur veranderd waardoor de botten minder stevig zijn.
Er zijn kleine openingen ontstaan in het bot, dit wordt ook wel poreus bot genoemd.
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Progesteron
Naast oestrogeen is progesteron een belangrijk vrouwelijk geslachtshormoon dat de
werking van oestrogeen aanvult. Ze brengen elkaar in balans, zonder oestrogeen kan
progesteron zijn werk namelijk niet volledig uitvoeren. Net als oestradiol wordt progesteron
in de eierstokken aangemaakt, met cholesterol uit het lichaamseigen vetweefsel.

Progesteron is niet alleen actief in de baarmoeder bĳ het regelen van de vrouwelĳke cyclus
en het mogelĳk maken van een zwangerschap, maar ook in vele andere weefsels in het
lichaam. Zo is het aanwezig in de hersenen en zenuwen, produceert het energie, heeft het
effect op het metabolisme(2) en op het immuunsysteem(3) waardoor de kans op infecties
wordt verkleind.
Progesteron heeft een positieve invloed op de schildklierfunctie en verkleint samen met
oestrogeen de kans op osteoporose. Daarnaast heeft het ook invloed op de mentale en
emotionele staat, het maakt je kalm en zorgt voor minder stress en een betere nachtrust.
Ook belangrĳk is dat progesteron het libido stimuleert. Bĳ daling van het progesterongehalte
is het dus normaal dat ook het libido afneemt.

(2): Metabolisme = Het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen.
(3): Immuunsysteem = Een lichaamseigen verdedigingssysteem met als doel indringers zoals virussen en bacteriën
of veranderde eigen cellen te bestrijden.
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FSH & LH
De hypofyse maakt het hormoon FSH aan, ook wel
het follikel-stimulerend hormoon genoemd. Dit
hormoon speelt voornamelijk een rol bij de groei en
rijping van de follikels, met daarin de eicellen. Dit
gebeurt tijdens de eerste twee weken van de
vrouwelijke cyclus. Samen met LH, ook wel het
luteïniserend hormoon genoemd, stimuleert het de
aanmaak van oestradiol. Na de eisprong in de luteale
fase zorgt dit tweetal voor de aanmaak van
progesteron. FSH stimuleert dus mede de
ontwikkeling van de eitjes waardoor een bevruchting
eventueel mogelijk wordt.

Hersenen
Hypothalamus
Hypofyse

De vrouw in de overgang maakt steeds minder
oestrogeen en progesteron aan omdat de eierstokken
minder productief zijn. Hierdoor nemen de
hormonen FSH en LH toe. Eenmaal in de menopauze
-de fase waarin helemaal geen eicellen meer worden
geproduceerd- neemt de productie van FSH en LH
nog meer toe.

Baarmoeder
Slijmvlies
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FSH LH
Eierstok
Oestrogenen Progesteron

Schildklier
De overgang heeft een uiteenlopend klachtenpatroon dat deels overeenkomt met
symptomen bij een traag werkende schildklier. De schildklier produceert hormonen die een
rol spelen in bijna alle lichaamsweefsels en organen. De hormonen zijn voornamelijk van
belang voor de stofwisseling, halen energie uit voeding en stimuleren de groei.
TSH, oftewel thyroïd-stimulerend hormoon afkomstig van de hypofyse geeft een seintje aan
de schildklier die op zijn beurt T3 en T4 afscheidt. De schildklierhormonen dienen echter
zoals alle hormonen in balans te blijven, indien dit niet het geval is kan dit klachten met zich
meebrengen.
Zoals eerder vermeld, daalt tijdens de
overgang het progesterongehalte. Hierdoor
kan de schildklier een vertraagde werking
krijgen. De daling van oestrogeen verandert
het immuunsysteem waardoor de kans op
een trage schildklier of een
schildklierontsteking toeneemt.

Hypothalamus TRH

De vertraagde schildklierwerking verergert
dan mogelijk op zijn beurt ook nog de
klachten van de overgang.

Hypofyse TSH

Tekort aan schildklierhormoon kan
leiden tot gewichtstoename,
vermoeidheid en verstopping van
de darmen. Overproductie van
schildklierhormoon geeft onrust
en/of hartkloppingen. Het is ook
daarom belangrijk dat deze
hormonen in balans blijven.

Schildklier T4+T3
T4/T3
Weefsels T4 T3
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Vitaminen
Vitamine D is een van de meest bekende
vitaminen, het zorgt voor de natuurlijke
weerstand, sterke botten en gebit en helpt bij
opname van mineralen zoals calcium.
Vitamine D wordt door het lichaam zelf aangemaakt
en daarna via de darmen opgeslagen in de lever en
weefsels tot het weer nodig is. De grootste bron van
vitamine D krijgen we via het zonlicht en wordt
aangemaakt via de huid, een ander deel verkrijgen
we uit onze voeding.
Vrouwen in de overgang maken van nature vaak
minder vitamine D aan. Echter, juist in deze fase is
vitamine D cruciaal voor de versteviging van de
botten. Zoals vaak het geval is te veel of te weinig
aan een bepaalde stof niet goed. Dit geldt ook voor
vitamine D.
Bij een vitamine D-tekort vermindert de opname van
calcium waardoor de botten poreuzer worden. Deze
aandoening heet osteoporose en komt in de
overgang frequent voor.
Een vitamine D-tekort kan aangevuld worden met de
inname van supplementen, door vaker naar buiten te
gaan, maar zit ook in voeding zoals vette vis, visolie,
rundvlees, kaas en eieren.
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Het is belangrijk om bij overgangsklachten een
vitamine B12-onderzoek te doen. Naarmate we
ouder worden, produceren we minder maagzuur. Dit
vermindert het vermogen van het lichaam om
vitamine B12 op te nemen, waardoor een vitamine
B12-tekort kan ontstaan.
Vitamine B12 is enorm belangrijk bij verschillende
essentiële processen zoals de aanmaak van rode
bloedcellen, het immuunsysteem, het zenuwstelsel en
de energiehuishouding.
Deze vitamine zou een rol spelen bij de afbraak van
oestrogenen en moet dan ook in voldoende mate
beschikbaar zijn om een teveel aan oestrogeen te
voorkomen. Bij een tekort aan vitamine B12 ontstaan
klachten die lijken op overgangsklachten, zoals
vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, en
haaruitval.
Bij een vitamine B12-tekort is het essentieel dat deze
aangevuld wordt, dit kan door de inname van
supplementen. Daarnaast krijgt u deze vitamine door
de juiste voeding binnen: B12 zit in varkensvlees,
eieren, melk of magere yoghurt, kaas of zalm.

Foliumzuur is bij vrouwen vaak bekend als hét vitamine dat tijdens de
zwangerschap ingenomen moet worden. Het is dan ook goed voor de
zenuwontwikkeling van de ongeboren baby, maar natuurlijk doet het meer dan dat. Het
zorgt onder andere voor de aanmaak van rode bloedcellen, verkleint de kans op hart- en
vaatziekten en speelt een rol bij de vorming van DNA.
Bij een tekort aan foliumzuur kunnen er darmstoornissen optreden. Bloedarmoede en harten vaatziekten worden eveneens in verband gebracht met een tekort aan foliumzuur. Hierop
hebben vrouwen in de overgang in het algemeen al wat meer kans vanwege de daling van
het oestrogeengehalte. Er zijn studies die een verband leggen tussen foliumzuur en de
overgang, waaronder het krijgen van opvliegers. Het is dus belangrijk om in deze fase ook
het foliumzuur op peil te houden.
Foliumzuur wordt niet aangemaakt door het lichaam maar verkrijgen we via onze voeding.
Een tekort aan deze vitamine kan aangevuld worden door de inname van foliumzuurbevattende voeding of supplementen. Het zit van nature in groene groenten zoals spinazie,
broccoli en spruiten en in zuivel, volkorenproducten en rundvlees.
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Symptomen
De hormonen en symptomen die ervaren worden bij de overgang hangen allemaal
samen, vaak is het dan ook een combinatie van disbalans die deze symptomen
veroorzaken.
Om een inzicht te geven hoe dit werkt hebben we onderstaande figuur gemaakt met daarin
enkele symptomen opgesomd. Zo ziet u dat progesteron samen met oestrogeen en de
schildklier gewichtsproblemen kunnen veroorzaken. Natuurlijk is het ook belangrijk om te
beseffen dat de overgang niet persé de oorzaak hoeft te zijn voor deze symptomen. Er kan
een andere oorzaak aan ten grondslag liggen.

• Zwakkere botten
• Lusteloosheid
• Vermoeidheid

Dunnere wenkbrouwen
Snel koud hebben
Droge bleke huid
Verstoppingen in de
darmen
• Vermoeidheid
•
•
•
•

Vitamine D tekort

Schildklier

•• Gewrichtspijnen
•• Verminderde spierkracht
•• Hartkloppingen
•• Haaruitval/dof haar
•• Verminderd concentratievermogen
• Futloos
• Gevoelige/
droge vagina
• Vergeetachtig
• Osteoporose
• Emotioneel
• Hoge bloeddruk
• Extra rimpels

Oestrogeen tekort
of dominantie

•• Opvliegers
•• Migraine/hoofdpijn
•• Gevoelige borsten
•• Slaapproblematiek
•• Stemmingswisselingen

Progesteron disbalans
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••• Gespannen spieren
••• Duizelig
••• Moe

••• Afvallen gaat moeilijker
••• Paniekaanvallen
••• Stress niet goed kunnen
verdragen

Resultaten
Hormonen
• Fases waarin u zich zou kunnen bevinden
op basis van uw hormoonspiegels.

Oestron

Oestron

2

nmol/L

• Folliculaire fase

1,5
1

Eisprong

0,259 - 0,913

• Luteale fase

0,199 - 0,662

• Postmenopauzaal

0,188 - 1,683

• Postmenopauzaal

0,133 - 0,358

met ERT*

0,237

zonder ERT*

Folliculaire fase Eisprong

Luteale fase Orale
Postmenopauzaal Postmenopauzaal
anticonceptiva
met ERT*
zonder ERT*

Oestradiol

*Estrogen Replacement Therapy

Oestradiol

2

nmol/L

0,144 - 0,488

• Orale anticonceptiva 0,177 - 0,854

0,5
0

0,237 nmol/L

1,5
1

<0,0917 nmol/L

Folliculaire fase

0,113 - 0,332

Eisprong

0,222 - 1,956

Luteale fase

0,222 - 0,851

• Postmenopauzaal

<0,018 - 0,506

0,5
<0,0917

0

Folliculaire fase

Eisprong

Luteale fase

Postmenopauzaal

Progesteron
nmol/L

Progesteron

100
75

<0,827 nmol/L

• Folliculaire fase

0,19

-

• Eisprong

0,38

- 38,16

5,82

- 76,00

0,16

-

Luteale fase

50

• Postmenopauzaal

2,83

0,41

25
<0,827

0

Folliculaire fase

Eisprong

Luteale fase

Postmenopauzaal
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Hormonen
• Fases waarin u zich zou kunnen bevinden
op basis van uw hormoonspiegels.

LH

LH
100

U/l

75
50

<1,0 U/l

Folliculaire fase

2,4

-

12,6

Eisprong

14,0

-

95,6

• Luteale fase

1,0

-

11,4

7,7

-

58,5

Postmenopauzaal

25
<1,0

0

Folliculaire fase

Eisprong

Luteale fase

Postmenopauzaal

FSH

FSH

150

U/l

112,5
75

<1,0 U/l

Folliculaire fase

3,5

-

12,5

Eisprong

4,7

-

21,5

Luteale fase

1,7

-

7,7

Postmenopauzaal

25,8

37,5
<1,0

0

Folliculaire fase

Eisprong

Luteale fase

Postmenopauzaal

Schildklier
TSH

mU/l

1,18
0,27

4,20

Vrije T4
10,7
12,0

pmol/l

20,0

Vitaminen
25-OH- Vitamine D
92,6
49,9

nmol/L

250
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Vitamine B12
151
145

pmol/l

569

Foliumzuur
14,3
8,83

nmol/L

60,7

- 134,8

De overgang, een belangrijke fase waar iedere vrouw in de middelbare leeftijd
doorheen gaat. De manier waarop verschilt van vrouw tot vrouw. Met onze dienstverlening
dragen we eraan bij om u inzicht te geven in uw veranderende lichaam.
Belangrĳk is dat de resultaten altĳd aan de hand van het klinisch beeld geïnterpreteerd
moeten worden. Aarzel niet om met uw vragen uw behandelaar, arts of diëtist te
raadplegen!

Gegevens behandelaar
Indien u vragen heeft adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelaar.
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Over Artemis
Artemis is de Griekse godin van de jacht en staat voor wat wĳ zĳn:
krachtig, vasthoudend en doeltreffend. Al meer dan 30 jaar zet Artemis Laboratory zich
in om de medische wereld toegankelĳker te maken en de drempel voor medisch onderzoek
te verlagen. Met onze beproefde methoden en unieke onderzoeken kĳken wĳ voorbĳ de
reguliere geneeskunde op zoek naar resultaat.

Artemis Laboratory
Part of Laboratorium Pro Health B.V.
Pannenweg 313
6031 RK Nederweert
Nederland
T +31 (0)495 545 000
E info@artemislab.nl
www.artemis-lab.nl

