
Symposium De Overgang 27 november 2014 
 
Alle vrouwen komen in de overgang, en ruim een derde heeft daar 
ernstige klachten van. Behalve individueel leed zijn er ook sociale, 
maatschappelijke en economische aspecten van uitval ten gevolge  
van de overgang. Toch krijgt in Nederland slechts 3% daar een adequate 
behandeling voor. Dat betekent mogelijk meer gezondheidsrisico’s en 
overlijden op jongere leeftijd: de sterftecijfers onder Nederlandse vrouwen 
van middelbare leeftijd blijken hoger dan in andere Europese landen. 
Betere voorlichting over de gevolgen van ernstige overgangsklachten en 
adequate behandeling daarvan zouden de toekomst van de ouder 
wordende vrouw in Nederland kunnen verbeteren.  
 

Onderzoek 
Studenten van de Hogeschool Leiden hebben onderzoek gedaan bij 
vrouwen die naar de specialist werden verwezen vanwege hun 
overgangsklachten. De resultaten worden gebruikt voor hun 
afstudeerscripties en leidden tot het initiatief om deze via een symposium 
breder onder de aandacht te brengen.  
 

Symposium 
Het symposium ‘De Overgang, realiteit en ontwikkelingen’ vindt plaats op 
de Hogeschool Leiden, onder verantwoordelijkheid van het Menopauze 
Centrum van de FeM-poli Zwolle.  
Datum en tijd: 27 november 2014 van 15.30 – 20.00u.  
Plaats: Hogeschool Leiden, zaal A1.008,  
Adres: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 
U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden via de mail: 
burgerhout.j@hsleiden.nl  
 
Joop Burgerhout, docent Toegepaste Psychologie Leiden 
Ingrid Pinas gynaecoloog FeM-poli Zwolle 

 
 
 
 
 

         Programma De Overgang, realiteit en ontwikkelingen 
 

15.30 Dagvoorzitter 
Ingeborg Beugel 

Opening 

15.35 Dagvoorzitter 
Ingeborg Beugel 

Peiling publieksopinie mbt de 
overgang, interactief, 3 vragen? 
 

15.45 Maya Shordt & 
Michelle Jansen 

Huidig perspectief van 
overgangsklachten 
 

16.10 Henk Oosterhof Ziek van de overgang: impact op 
arbeidsinzet 
 

16.35 Herbert de Jager Arbeidsverzuim door 
Overgangsklachten: visie van de 
bedrijfsarts 
 

17.00  Pauze 
 

17.30 Mariette Spigt Gevolgen van de overgang voor 
seksueel functioneren 
 

17.55 Merel van Balen, 
Niels Erich 

MTEA/LASA: studie naar 
gevolgen van onbehandelde 
overgangsklachten in Nederland 
 

18.15 Mojdeh 
Shayesteh 

Hoofdpijn in de overgang 

18.30 Ingrid Pinas Behandeling van 
overgangsklachten anno 2014 

19.00 Allen Forum discussie interactief  obv 
eerdere peiling en nieuwe 
stellingen 
 

19.30 Dagvoorzitter 
Ingeborg Beugel 

Afsluiting, aanbevelingen 

20.00  Netwerken en buffet 

mailto:burgerhout.j@hsleiden.nl


Algemene informatie 
Locatie 
Hogeschool Leiden, zaal A1.008,  
Adres: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 
 
Hogeschool Leiden ligt op loopafstand van station Leiden 
Centraal, naast het LUMC en Naturalis. De bussen 221 of 43 
stoppen voor de deur. Hogeschool Leiden heeft een beperkt 
aantal parkeerplaatsen. Daarom raden wij bezoekers aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
 
Kosten 
Voor de studenten en docenten van de Hogeschool Leiden is 
deelname zonder kosten. Van de overige bezoekers wordt 
een eigen bijdrage van €25,00 per persoon verwacht voor de 
verzorging, documentatie etc.  
U kunt dit bedrag voldoen door middel van een overschrijving 
naar Van Lanschot bankiers IBAN NL67FVLB0225684152 
BIC nr FVLBNL22 tnv St ZBC FeM-poli te Zwolle onder 
vermelding van “deelnemer symposium de Overgang”. 
Daarmee wordt uw inschrijving definitief. Bij verhindering kan  
geen restitutie plaatsvinden, u kunt wel iemand anders van uw 
inschrijving gebruik laten maken. 
Graag aanmelden voor 21 november 2014. 
 
Dit symposium werd mogelijk gemaakt door: 
Studenten en docenten, werkzaam bij de Hogeschool Leiden 
Gynaecologen ZBC FeM-poli Zwolle 
Henk Oosterhof, gynaecoloog Nij Smellinghe Drachten 
Herbert de Jager, bedrijfsarts Erasmus MC Rotterdam 
Ingeborg Beugel, tv programma maakster 
Abbott BV en Goodlife Pharma 

Uitnodiging  
Symposium De Overgang,  
realiteit en ontwikkelingen 

27 november 2014 
 
 

 

 

 

 



 
 

 


