
Regel je overgang met Creative Life Plan™ overgang 

In ons interventieprogramma ‘regel je overgang’ ligt de nadruk op het belang van een 
natuurlijke en multidisciplinaire aanpak. Verschillende ervaringsdeskundigen worden 
ingezet om de symptomen rondom de overgang hanteerbaar te maken.


Onze interventie zal leiden tot verbeterde regelmogelijkheden, een positievere houding in 
werkrelaties en privé relaties, een optimale inzetbaarheid en perspectief op een leven met 
hanteerbare overgang. 


Indien u zelf of in uw omgeving te maken heeft gehad met menopauze weet u dat de 
symptomen soms verkeerd worden geïnterpreteerd. Tijdens diverse depressie, angst en 
burn-out trajecten, hebben wij vast kunnen stellen dat de overgang en indirect de 
Menopauze de grondoorzaak was. 


Symptomen 
Tijdens de periode rondom de overgang, die 5 tot 10 jaar kan duren, enkele jaren voor en 
enkele jaren na de laatste menstruatie (= menopauze), krijgt het vrouwelijk lichaam door 
hormoonschommelingen te maken met de volgende symptomen:


Lichamelijke klachten 
• Onregelmatige en heftige menstruaties 

• Opvliegers en nachtzweten

• Hartkloppingen

• Slaapstoornissen

• Libidoverlies

• Urogenitale klachten (ontstekingen, pijn bij het plassen en incontinentie, pijn bij 

gemeenschap)

• Gewrichtsklachten

• Hoofdpijn

• Osteoporose

• Droge huid en slijmvliezen


Mentale klachten 
• Depressie en angst

• Concentratiegebrek

• Meer stressgevoelig

• Vergeetachtigheid

• Stemmingswisselingen

• Burn-out verschijnselen

• Prikkelbaarheid

• Vermoeidheid
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Multidisciplinair team 
Onze visie is dat de overgang geen ‘stoornis’ is, maar een natuurlijke fase in het leven van 
de vrouw. Wij zijn geen voorstander van hormoonvervanging, maar wel van 
ervaringsdeskundigheid. Wij meten het FSH hormoon (Folikel Stimulerend Hormoon) en 
andere bloedwaarden. Daarnaast richten wij ons met de therapie op de onderliggende 
mentale klachten zoals depressie, angst en concentratiegebrek. Binnen het behandelteam 
worden alle klachten nagelopen en de voortgang van behandeling besproken.


De therapie richt zich op bemoediging om te accepteren dat er klachten gedurende de 
overgang zullen blijven, maar met de juiste aanpak deze hanteerbaar worden. We richten 
ons op de omgeving en verwijzen de partner en verdere gezinsleden door naar een aantal 
specifieke sites op internet. Verder staat centraal het verbeteren van het zelfvertrouwen, 
herijken van de persoonlijke ontwikkeling, loopbaaneffecten. Het resultaat van deze 
behandeling zorgt voor:


• Verbeterde grip op gedrag en positieve houding in werk- en privé relaties 

• Toegevoegde waarde verbetert aanzienlijk

• Perspectief op een leven met hanteerbare overgang


Interventie Creative Life plan™ overgang 
De interventie bestaat uit de volgende onderdelen:


• Intake en diagnostiek, instructie medische handelswijze, FSH test, bloedwaardentest, 
implementatie van de noodzakelijke verbetering en begeleidingsgesprekken 
gedurende 3-4 weken.


• Sessie 1: Voorwaarden voor flow in de fase voor de overgang.

• Sessie 2: Kiezen van beelden met onze unieke fotomethode voor het verleden, heden 

en de hernieuwde toekomst, huiswerk kiezen van een hernieuwd levensmotto.

• Sessie 3: Vertalen van het levensmotto in een levensplan ‘nieuwe stijl’ voor werk, 

persoonlijke ontwikkeling en privé (relatie, vrienden en familie).

• Eindgesprek met de partner van de cliënt.


Over nazorg en verdere ondersteuning kunnen verdere afspraken gemaakt worden. 


Meer weten? Neem contact op met een van onze experts:


Drs. Mechteld Buizert, GZ-psycholoog

Mw. Jeanette van Pouderoyen, Psychosociaal therapeut
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Persoonlijke	verhaal	van	een	cliënt	

Bij	Jeane)e	kwam	ik	in	eerste	instan0e	voor	mijn	blaasklachten.	Deze	begonnen	bij	mij	rond	
de	lee<ijd	van	47	jaar.	Ik	kwam	erachter	dat	mijn	blaasklachten	het	begin	van	de	overgang	
betekende.	Dit	werd	door	de	huisarts	niet	als	zodanig	erkend	en	ook	niet	door	mijn	partner,	
terwijl	ik	zelf	wel	het	gevoel	had	in	de	overgang	te	zijn	gekomen.	

Gaandeweg	hee<	deze	interven0e	mij	sterker	gemaakt	(zowel	lichamelijk	als	ook	geestelijk)	
en	kwam	er	naast	de	blaasproblema0ek	ook	het	narcisme	van	mijn	moeder	naar	voren.	Een	
trauma	uit	mijn	jeugd	dat	ik	onder	ogen	heb	moeten	zien	en	verwerken.	

De	waarde	van	deze	behandeling	is	dat	er	voor	het	eerst	een	totaalbeeld	is	waar	zowel	
lichamelijke	als	geestelijke	klachten	naar	voren	komen	die	overgang	gerelateerd	zijn.	Een	
huisarts	en	je	omgeving	(partner,	familie,	kinderen)	zien	deze	signalen	onvoldoende,	door	te	
weinig	specialis0sche	kennis	en	begrip.	Ik	had	het	gevoel	dat	ik	echt	door	Jeane)e	werd	
begrepen	en	dat	is	heel	belangrijk	in	deze	fase.	

Ik	ben	erg	tevreden	over	Jeane)e	en	dit	all-round	programma.	Ik	heb	het	aanbevolen	aan	
enkele	vriendinnen.	
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