
	 	
	

De overgang is een natuurlijke fase tijdens 
het leven van iedere vrouw. Vaak verloopt 
deze periode niet zonder ongemakken of 
klachten. Bovendien brengt het wegvallen 

van het vrouwelijk hormoon 
gezondheidsrisico’s met zich mee die de 
levenskwaliteit kunnen beïnvloeden. Het 

wegvallen van het vrouwelijk hormoon kan 
ook plots gebeuren na het operatief 
verwijderen van de eierstokken, na 
bestraling van de eierstokken of na 

chemotherapie. 
	

De gevolgen van de menopauze 
manifesteren zich doorgaans tussen de 

leeftijd van 40 tot 60 jaar. Deze periode 
valt voor een groot deel samen met de 
loopbaan van de vrouw. Vrouwen in de 

overgang ondervinden vaak problemen bij 
het uitvoeren van hun dagelijks werk. Het 
is belangrijk dat zij deze levensfase ook 

kwalitatief kan doorbrengen.  Vandaar het 
belang om aandacht te besteden aan de 
menopauzeklachten enerzijds en aan de 
preventie van mogelijke aandoeningen 

anderzijds. 
 

De menopauzeconsulente geeft informatie, 
begeleiding en advies over 
overgangsverschijnselen, 

gezondheidsrisico’s, 
behandelingsmogelijkheden, en de rol van 
voeding, beweging en stress. Op basis van 
uw specifieke situatie bekijken we samen 

hoe we overgangsklachten beperken en een 
optimale gezondheid behouden. 

 

 
 
 

Wat mag  u verwachten van een 
menopauzeconsult? 

 
▪ Overlopen van administratieve en medische 

gegevens en medicatiegebruik. 
 

▪ Informatie over het algemeen verloop van 
de overgang, de hormonale veranderingen, 
de verschillende fases en de bijhorende 
symptomen/klachten. 

 
▪ In kaart brengen van de individuele 

typische klachten (opvliegers, 
veranderingen van de menstruatiecyclus, 
droge slijmvliezen,…) en de atypische 
klachten (veranderingen in het 
slaappatroon, gewichtsveranderingen, 
urineverlies,…). 

 
▪ Informatie over hormonale 

substitutietherapie en de plaats van 
preparaten op basis van zilverkaars en 
phyto-oestrogenen bij de aanpak van 
overgangsklachten. 

 
▪ Informatie en advies over de aanpak van 

de klachten en de impact van voeding, 
tabak, beweging en ontspanning op 
overgangsklachten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
▪ Bespreken van de individuele levensstijl  

en begeleiding bij gedragsverandering  
naar beweging, een rookvrij leven en  
een gezond voedingspatroon. 
 
 

▪ Informatie over de huidige 
wetenschappelijke kennis inzake het 
verband tussen het vrouwelijk 
geslachtshormoon enerzijds en 
osteoporose en het cardiovasculair  
risico anderzijds. 
 

▪ Preventie met betrekking tot de 
gezondheidsrisico’s aan de hand van 
bewegings- en voedingstips en 
rookstopbegeleiding. 

 
▪ Voorlichting inzake het 

bevolkingsonderzoek naar borst-, 
baarmoederhals-, en darmkanker. 

 



 
	
	
	
										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							
							

 
Menopauzeconsult.be 
Leo Meulemansstraat 1 bus 9 
3020 Herent 
0495 49 46 55 
info@menopauzeconsult.be 

    
op afspraak 
www.menopauzeconsult.be    
	

	
	
	
	

	

	
	
Het menopauzeconsult gaat door in “De Meuleman” 
Leo Meulemansstraat 1 bus 9, 3020 Herent. 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 
Het treinstation van Herent bevindt zich aan de 
overkant van de Spoorwegstraat. 
De bussen van De Lijn (buslijnen 284, 285, 4 en 
652) stoppen op de hoek van de Spoorwegstraat en 
de Leo Meulemansstraat.  
 
Bereikbaarheid met de fiets: 
Verschillende fietspaden kruisen de 
Spoorwegstraat. Aan het station van Herent 
bevindt zich een fietsenstalling. 
 
Bereikbaarheid met de wagen: 
Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de 
Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, 
richting treinstation. 
Vanuit het centrum van Herent neemt u de 
Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, 
naar rechts de Spoorwegstraat in, en dan 50m 
achter het gemeentehuis de Leo Meulemansstraat 
in. 
Er zijn enkele parkeerplaatsen voorzien aan 
residentie "De Meuleman". U kan ook parkeren op 
de parking, gelegen achter het aangrenzende 
gemeentehuis van Herent "de Kouter". 
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Voor vrouwen start  
rond de leeftijd van 50 jaar 
met de overgang  
een nieuwe levensfase  
waarin ze professioneel, 
familiaal en sociaal optimaal 
willen blijven functioneren. 
De menopauzeconsulent  
geeft informatie, begeleiding 
en advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.menopauzeconsult.be 
 


