
menopauze
DE TIJD VAN JE LEVEN



Herken je één van deze symptomen? Je bent waarschijnlijk in de menopauze.  
Heb je vragen? Met elke vraag over deze overgangsperiode kan je terecht bij een 
menopauzeconsulente. 

Heb je nog geen klachten? Informeer je tijdig om goed voorbereid te zijn. Vaak wordt 
hulp pas ingeroepen wanneer men ziek is. Voorkomen is de boodschap en is een 
belangrijke taak voor de menopauzeconsulente. 
               
“Menopauze, een bron van verborgen krachten”

Wat kan de menopauzeconsulente voor je betekenen?
• Klachtenpatroon in kaart brengen.
• Duidelijkheid brengen rond de menopauze.
• Praktische adviezen rond leefstijl. 
• Opstellen van een individueel behandelplan.
• Risicoprofielen opmaken: borstkanker, hart-en vaatziekten, osteoporose 
  en diabetes zijn hier de vaste pijlers. 
• Informatie over voedingssuppletie en hormoonsubstitutie.
• Doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen of therapeuten.
• Communicatie en overleg met uw arts.

We gaan samen op zoek naar praktische oplossingen. 
Leer je menopauze managen. Zo kan je tot een positief verhaal komen.

menopauze  

 of   overgang
De menopauze wordt ook wel eens de overgang  
genoemd. 

Voor veel vrouwen betekent deze overgang een 
periode van ommekeer en beslissingen nemen.  
Het is een periode van balans opmaken en even-
wicht zoeken. De menopauze zou wel eens de 
beste tijd van je leven kunnen worden. 

“beLEEF je MENOPAUZE”
Informatiebrochure  Menopauzeconsult

De meeste vrouwen geraken in de overgang rond de leeftijd van 50 jaar. Gemiddeld 
genomen is het een periode die 5 à 10 jaar kan duren. 

Deze periode wordt opgesplitst in drie delen: de pré, peri- en postmenopauze.  
De ‘menopauze’ zelf duurt slechts 1 dag! Dit is de laatste dag dat je menstrueerde 
en dat weet je pas een jaar later.

De menopauze is een natuurlijk proces in het leven van elke vrouw. Operatieve  
ingrepen, pathologische oorzaken of hormonale behandelingen bij kanker kunnen 
echter voor een vervroegde menopauze zorgen. 

Niet alleen het uitblijven van de menstruatie  
kondigt de menopauze aan. 

Doordat het lichaam op zoek gaat naar een  
hormonaal evenwicht, kan je meerdere klachten 
ontwikkelen. Opvliegers, slapeloosheid, vaginale 
droogte, libidoverlies, hartkloppingen, gewichts- 
toename, hoofdpijn, stemmingswisselingen,  
concentratiestoornissen… zijn maar enkele van de 
mogelijke ongemakken die je kan beleven. 

Zowel de duur als het klachtenpatroon kan zeer 
sterk individueel verschillen.

Een fase in je leven 
wordt afgesloten. 

Een nieuwe fase begint. 

niets natuurlijker   dan de   menopauze

zou het de menopauze   zijn?

in de menopauze   wat nu?



Greet Dieltjens, jou gids op je reis door de menopauze.

onze menopauzeconsulente

Naast menopauzeconsulent is Greet ook kine- 
sitherapeut, podoloog, voedingsconsulent en  
epigenetisch huidtherapeut. Door haar jarenlange  
praktijkervaring kan het menopauzeconsult bij 
deze dan ook uitgebreid worden naar advies  
inzake leefstijl, gezonde voeding, afslanking,  
beweging, huidveroudering, cellulitis,…

Vraag je je af of je in de menopauze bent? 
Ben je op zoek naar doelgerichte oplossingen?
Wil je voorbereid zijn op je menopauze?
Voel je je niet begrepen?
Zit je met vragen? 
Contacteer me gerust voor een individueel gesprek.

Heb je interesse in een workshop rond de 
menopauze? 
Laat het me weten, ik hou je op de hoogte van de 
geplande topics. 
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