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Voorwoord van de auteurs
De reeks waarin dit boek verschijnt gaat over het omgaan met
verschillende kwalen en aandoeningen. Is overgang een ziekte?
Veel mensen zeggen dat overgang niet in de categorie van ziektes
en aandoeningen thuishoort, net zo min als zwangerschap en de
puberteit. Zwangerschap en overgang horen bij het leven. Je moet er
geen medicijnen voor innemen, geen ziekteverlof voor opnemen en
vooral: niet al te veel, onnodige aandacht aan besteden. Wij zijn van
mening dat deze redenering grotendeels klopt. Het is geen ziekte
en het hoort inderdaad bij het gewone leven. De overgang is echter
wel een periode in je (overigens gezonde) leven waarin je last van een
aantal lichamelijke verschijnselen kunt krijgen. Wat extra steun en
tips zijn vaak zeer welkom in een periode waarin er zowel fysiek als
psychisch sprake is van een lichte aardverschuiving. Een periode die
overigens met een beetje pech wel tien jaar kan duren. Het is wel
plezierig om dan enigszins voorbereid deze fase door te komen, niet
alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen. Het is prettig
om af en toe eens na te kunnen lezen welke kwalen of kwaaltjes je
aan de overgang toe kunt schrijven en met welke klachten je toch
maar beter naar de huisarts kunt gaan. Daarnaast is het plezierig om
herkenning te vinden voor de emotionele turbulenties die je soms
doormaakt.
We hebben dit boek geschreven om niet alleen alle belangrijke feiten
over de overgang weer te geven, maar ook om een aantal tips en trucs
te beschrijven waarmee je de lastige kanten van deze fase zo goed
mogelijk het hoofd kunt bieden. We hopen dat je er iets aan hebt.
Mocht je naar aanleiding van dit boek vragen of opmerkingen
hebben, of heb je nieuwe, interessante informatie, laat dit dan aan de
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uitgever weten. Bij een volgende druk zal daar dankbaar gebruik van
worden gemaakt.
Graag willen wij enkele mensen bedanken die aan het schrijven van
dit boekje hebben bijgedragen. Allereerst Andrea Linschoten die
(wederom) het manuscript zodanig kritisch heeft gelezen dat de
redactie eigenlijk weinig meer te doen had. Daarnaast hebben
vriendinnen en patiënten materiaal geleverd voor de citaten, die
we allemaal zo bewerkt hebben dat ze niet herkenbaar zijn. En ten
slotte het thuisfront: partners, zonen en dochters, die zo aardig
waren ons met rust te laten als wij aan het schrijven waren.
Joke Kragten, Den Dolder
Henriëtte van der Horst, Utrecht
najaar 2008
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Voorwoord van de redactie
Omgaan met de overgang verschijnt als tweede deel in de reeks Leven/
Omgaan met … De bedoeling van de reeks is de lezer in begrijpelijke
taal te informeren over een aantal ziektes en kwalen die ons leven
kunnen treffen. Het stramien is steeds hetzelfde. De aard en oorzaak
van een aandoening worden beschreven. Daarna wordt aandacht
besteed aan de invloed van de aandoening op het dagelijkse leven
van de patiënt en zijn omgeving, en aan datgene wat de patiënt kan
verwachten in de spreekkamer van huisarts en specialist. Tot slot
wordt beschreven wat de patiënt en zijn omgeving zelf kunnen doen,
zowel voor- als nadat het medische circuit is geraadpleegd. En dat is
gelukkig veel meer dan je op het eerste gezicht zou verwachten.
Ieder boek uit de reeks richt zich in de eerste plaats op patiënten die
meer willen weten over datgene wat hun mankeert. Maar de boeken
zijn ook uitermate informatief voor verpleegkundigen, paramedici
en artsen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de
besproken ziektebeelden. Ook zij zullen er een schat aan informatie
in vinden die ze in contacten met patiënten goed kunnen gebruiken.
In de ogen van de redactie zijn de auteurs van Omgaan met de overgang
uitstekend geslaagd in hun opdracht. Ze hebben een informatief,
begrijpelijk, en zelfs humoristisch boek geschreven over een lastige
periode die in het leven van iedere vrouw voorkomt. De lezer(es) zal
zichzelf vaak met een glimlach kunnen herkennen in de treffende
beschrijvingen die gegeven worden. Daarnaast zetten de auteurs
zorgvuldig uiteen wat de huidige stand van de wetenschap op het
gebied van de overgang is. Hoe komt het? Hoe lang kan het duren?
Wat helpt wel en wat helpt niet? Waar kan ik terecht met het
probleem? Hoe is het van invloed op de seksuele beleving?
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Deze en vele andere vragen worden op verantwoorde wijze
besproken, steeds onderbouwd door de huidige stand van de
wetenschap.
De redactie hoopt dat het boek zijn weg zal vinden naar velen die
met dit probleem op welke wijze dan ook te maken hebben.
Uiteraard stellen wij ons open voor alle suggesties en opmerkingen
die lezers willen maken. Wij wensen hun in ieder geval veel
leesplezier.
De redactie
december 2008
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