
ONTWIKKELD OP INITIATIEF VAN

De menopauze 
vraagt om  

deskundig advies



* http://menopausesociety.be/upl_docs/en/2014-09-23-misvattingen-onder-belgische-vrouwen-over-menopauze-en-zijn-behandelingen.pdf 

Uw patiënten hebben ongetwijfeld  
ook vragen over deze belangrijke periode 
in hun leven.

De menopauze gaat niet over, de ongemakken kunnen wel tijdelijk zijn

De symptomen zijn zowel fysisch als psychisch en 
kunnen werkelijk belemmerend zijn

Slechts 1 op 2 onderneemt actie

 3 op 5  Belgische vrouwen denken dat het een tijdelijke fase is

Bijna   4 op 5   vrouwen hebben last van ongemakken  

die hun levenskwaliteit aantasten

 4 op 5   vrouwen weten dat doeltreffende 
behandelingen bestaan 

De menopauze belangt elke vrouw aan,  
maar er bestaan heel wat misvattingen over!*



Wat doet het met mijn gezondheid? 

De menopauze is 
geen oorzaak van 
gewichtstoename! Vetverschuiving 

van bil naar buik.  
(van peer naar 

appelvorm)

Verhoogd risico 
op hart- en 
vaatziektenUitdroging 

slijmvlies 

Botverzwakking

Help uw patiënt met deskundig advies

Enkele prioriteiten 

Vitamine D & calcium Goed bewegenVoldoende vochtinname



Bronnen: Hoge Gezondheidsraad. Adviezen 9164 & 9174, 9285 en 9620. • Internubel

Vitamine D 

minimum 10 à 20 µg/dag 

Calcium 
950 mg/dag

Harde kaas 

Broccoli

Sardienen

Leidingwater

Melk/Yoghurt 
100 g

100 g 100 ml

100 g 100 ml

950 
mg

766 
mg

120 
mg

2-220
mg

Sardienen

Kaas type Gouda 

Zalm

Rundvlees

Eieren
100 g

100 g 100 g

100 g 2

11µg

0,6µg 0,5µg

6,7µg 1,4µg

(100ml Hépar
55mg!)

(uit voeding  

en blootstelling 
aan de zon)

38
mg



Voldoende vochtinname 

Beweeg voldoende*

Bij het opstaan, voor de maaltijden, 
na en tijdens fysieke prestaties

Fysieke en mentale 
prestaties

Jong houden van huid  
en slijmvlies

75 à 150 min 
intensief sporten*

/per week 

150 à 300 min 
matig sporten 
/per week 

Elimineren afvalstoffen

Liefst water, maar infusies, koffie, 
thee, bouillon,… kunnen bijdragen 

1,5l of 8 glazen

of *  WHO, guidelines on physical activity  
and sedentary behavior, 2020

**   Impact sporten helpen best tegen 
botverliesLees ook: Lichaamsbeweging is medicijn 



Deze brochure werd opgesteld door diëtisten en wordt u aangeboden door Nestlé

Op initiatief van NESTLÉ en haar merken:

Bronnen :
•  The Belgian menopause society, misvattingen onder Belgische vrouwen over de menopauze, 2014 
•  WHO, guidelines on physical activity and sedentary behavior, 2020
•  Hoge Gezondheidsraad. Adviezen 9164 & 9174, 9285 en 9620.
•  Internubel
•  Meer hydratatie advies 
•  In topvorm met deze checklist 


