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Over  Henriëtte 
 

Leuk dat je mijn e-book hebt gedownload. Ik geef je
informatie en tips om met voeding aan de slag te gaan in  

de overgang.
 

Ik ben Henriëtte, specialist op het gebied van
vrouwengezondheidszorg en hormonen en oprichtster

van Mates Academie, het moederbedrijf waar Overgang
Online onder valt.



Jarenlang werkte ik als verpleegkundige op de
Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis, maar in 2000 ging
het roer om toen ik zelf op 37-jarige leeftijd in de overgang
kwam.

Vriendinnen herkenden zich niet in mijn klachten en
specialisten wisten ook niet precies wat ze ermee
moesten… En dus volgende ik tal van studies en cursussen
en werd ik zelf de specialist die ik zocht.

Ik heb de afgelopen jaren honderden vrouwen begeleid in
mijn praktijk, maar het besef dat er nog steeds onnodig
veel vrouwen in Nederland gebukt gaan onder
overgangsklachten maakt dat ik mijn kennis veel breder
wilde verspreiden.

Met mijn online programma Overgang Online is dat nu
gelukt en stel ik al mijn kennis en ervaring beschikbaar
zodat alle vrouwen hier hun voordeel mee kunnen doen!
 
Ik krijg er enorm veel energie van en heb er mijn missie
van gemaakt vrouwen te ondersteunen in deze soms
hobbelige levensfase.

Kijk gerust eens op de website www.overgangonline.nl

https://overgangonline.nl/


Opvliegers, slecht slapen, suikerschommelingen, vermoeidheid,
overgewicht, somber? Het kan allemaal te maken hebben met je
hormoonbalans.

Hormonen zijn stoffen die organen aan het werk zetten. Ze zijn
de dirigenten van veel lichaamsfuncties. Ze regelen van alles: de
stofwisseling, de menstruatie, de functie van je bijnieren etc. 

Hormonen werken met elkaar samen, kunnen elkaar versterken
of juist onderdrukken en elkaar beïnvloeden. 
Als je in de overgang komt, kan je ook te maken krijgen
met suikerschommelingen en kan ook de schildklierfunctie
beïnvloedt worden. Kortom, de hormoonhuishouding is een
behoorlijk ingewikkeld systeem.  

In de overgang gaat het om het grote geheel: als je lijf in balans
komt, komen je hormonen ook meer in balans.
Juist in de overgang is dit belangrijk omdat het lichaam aan het
veranderen is naar een andere levensfase waarin het vrouwelijk
hormoon oestrogeen sterk verminderd is.

In tijden van hormonale disbalans is het dus belangrijk om de
goede voedingsstoffen te gebruiken.

Voeding kan je hormoonbalans
beïnvloeden 



Tip 1 Kies voor pure en gezonde voeding

In de overgang is het extra belangrijk om ervoor te
zorgen dat je alle voedingsstoffen tot je krijgt.

Niet alleen voor het verminderen van klachten maar ook
ter preventie van de risico´s die zich kunnen
ontwikkelen zoals hart- en vaatziekten en osteoporose
(botontkalking). 

Slechte voeding versterkt je overgangsklachten. De
volgende stoffen hebben invloed op het krijgen van
opvliegers en nachtelijk transpireren denk aan gekruid
eten, zure vruchten, suikers, alcohol, cafeïne,
smaakversterkers zoals de E621 etc. 

Om je lijf in balans te krijgen, is optimale voeding nodig. 

Varieer volop en eet elke dag onbewerkte, verse
producten. 

Denk aan groenten, fruit, vis, noten, ongezoete zuivel,
olijfolie, volkorenbrood, zilvervliesrijst en eieren



Tip 2  Let op (verborgen) suikers

Veel suiker is voor niemand goed, maar als je in de
overgang bent, is het nog belangrijker om hierop te
letten.  

Te veel suiker geeft pieken en dalen in je
bloedsuikerspiegel de zgn. suikerschommelingen. Dat
kan naast opvliegers en moeheid ook klachten als
hoofdpijn en migraine in de hand werken en daar zijn
veel vrouwen in de overgang gevoelig voor.

Suikerrijke voeding is bovendien een bekende
dikmaker. In de overgang vertraagt de stofwisseling,
waardoor je extra snel aankomt.  Beperk de inname van
suikers en maak liever met mate gebruik van fruitsuikers
als van geraffineerde suikers. 

Geraffineerde suikers is zo bewerkt, dat er in principe
geen voedingsstoffen meer in zitten. Alleen maar lege
calorieën, bovendien werkt geraffineerde suiker
verslavend. 

Ga dus vooral voor onbewerkte producten zoals fruit,
dadels of honing. 



Tip 3  Zorg goed voor je darmen

Vitamines en mineralen spelen een belangrijke rol in je
lichaam, het zijn de antioxidanten die o.a. je
lichaamscellen gezond houden. 

Wanneer je een goede darmfunctie hebt, is je lichaam in
staat om veel vitamines en mineralen op te nemen. 

De darmbacteriën ook wel darmflora genoemd helpen bij
de spijsvertering, maar vormen ook de basis van ons
afweersysteem: ze beschermen je tegen virussen,
schimmels en bacteriën. De darmen zijn dus veel meer
dan een plek waar voedsel wordt verwerkt tot energie en
tot afvalstoffen die als ontlasting het lichaam verlaten –
ze vormen de toegangspoort voor voedingstoffen, maar
ook voor schadelijke indringers. 

Als jij zorgt dat je darmflora een optimale samenstelling
heeft, dan helpt dit de hormoonbalans herstellen en is
het lichaam in staat veel vitaminen en mineralen op te
nemen uit je voeding. 

Hoe je dat doet?  
Eet veel vezels uit groenten, fruit, havermout, noten en
volkoren granen en liefst ook gefermenteerde producten. 
Dat zijn producten die goede bacteriën bevatten.
Voorbeelden zijn yoghurt, kwark, kefir, zuurkool.



 Tip 4  Let op je vetten 

Iedereen heeft vetweefsel. Het enige wat van persoon
tot persoon verschilt is de hoeveelheid. 
Het dient o.a. voor bescherming van je organen, voor
warmteregulatie maar ook heb je vet nodig voor het
goed functioneren van je lichaamsprocessen. 

Vet is o.a. een belangrijke brandstof voor je lichaam. Vet
zorgt er ook voor dat vet oplosbare vitamines, zoals
vitamine A, D en E in de darmen kunnen worden
opgenomen.

In onverzadigde vetten zitten essentiële vetzuren. Zij
spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de
kans op hart- en vaatziekten. Vitamine D is weer
belangrijk ter preventie van osteoporose. 

Onverzadigde vetten zitten m.n.  in vis, noten, avocado
en plantaardige olie.  

Aandacht moet er zijn voor transvetten deze zijn nog
slechter voor de gezondheid dan verzadigde vetten. 
Het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. De
inname van transvet is te beperken door niet te veel
koek, snacks en gebak te eten.



Tip 5  Eet voldoende eiwitten

Eiwitten heb je nodig voor een heleboel processen in je
lichaam, waaronder bijvoorbeeld het regelen van de
neurotransmitters serotonine en dopamine. 

Deze stoffen zijn van invloed op je
stemmingen. Wanneer deze minder aanwezig zijn dan
kun je je gestrest voelen en slaapproblemen ervaren, en
dat heeft weer invloed op je concentratie overdag en het
krijgen van opvliegers. 

Daarnaast is de inname van eiwitten van belang ter
voorkoming van sarcopenie. 
Sarcopenie is het verlies van spiermassa en daarmee
gepaarde gaande vermindering van spierkracht. 
Je kan spiermassa verhogen door een combinatie van
krachttraining en extra eiwitinname. 

Ik bedoel dan extra eiwitinname vanuit voeding en niet
vanuit een eiwit shake. 

Mager vlees bevat meer eiwitten dan vet vlees,
voorbeelden kip, kalkoen, rundvlees etc. Vis, eieren,
melk en afgeleide producten, maar ook granen, soja en
peulvruchten zijn rijk aan eiwitten.



"Voor je lichaam zorgen
in de overgang is  een

investering.          
 

Je krijgt er iets voor terug
wat onbetaalbaar is"



Je begrijp dat er veel meer tips en adviezen zijn voor in
de overgang. Niet alleen over voeding en beweging maar
ook wat je aan de klachten kunt doen en welke
maatregelen je kunt nemen ter preventie van de
gezondheidsrisico´s, die kunnen ontstaan door de daling
van het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogenen.

De overgang kent vier fasen en bij elke fase horen
adviezen en tips. Geen enkele vrouw en geen
enkele levenssituatie is gelijk en het is van groot belang
dat je zelf kan beoordelen welke aanpak het beste bij je
past. 

Eigen keuzes maken is de beste weg voor een goed en
doeltreffend eindresultaat. Het programma Overgang
Online kan je hierbij helpen. Voor het volgen van deze
cursus is het niet van belang in welke fase van de
overgang je zit. 

De cursus is opgedeeld in 14 modules en is opgebouwd
met alle overgangsklachten en bijbehorende adviezen. 

Elke module bevat een bepaald onderwerp en wordt
ingeleid door een filmpje. Voeding, beweeg- en leefstijl
adviezen zijn hier een onderdeel van.
Naast de uitleg en adviezen ga je ook zelf aan de slag
d.m.v. opdrachten, checklists en hand-outs. Aandacht
voor alle facetten is van belang voor een goed
eindresultaat.

Daarom doe ik je een aanbod.  Dit aanbod zal je niet
terugvinden op mijn website, maar is alleen bestemd
voor jou als lezer van dit e-book.  

Tot slot

http://www.eerstehulpbijovergang.com/


Aanbod

Twaalf maanden toegang tot volledige onlinecursus
23 informatievideo’s
Checklists, opdrachten, hand-outs
Deelname aan een besloten Facebookgroep

Wanneer je jezelf aanmeld via onderstaande button
betaal je geen €89,= maar €75,=

Wat krijg je daarvoor?

Na inschrijving kan je direct starten

Meld je vandaag nog aan, dan gaan we samen aan de
slag!

Ben je er klaar voor? Veel succes en ik hoop je nog eens
te spreken via de mail of de besloten facebook groep!

Aanbod
€75

Groetjes Henriëtte Rijsdijk
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