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Maar ja,  

het is wat het is.  

Dus hier de  

menstruatie gids. 

Volg ons! 
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LET’S FACE IT:  

ONGESTELD ZIJN  

IS GEEN PRETJE.

Girlstalk.period is een uitgave van de Endometriose Stichting.
Teksten: Bianca De Bie, Ingrid Vercoulen
Vormgeving: Ilse Houben, Bold Communicatie
Tekstredactie: Britt Jamar, mycupofc 
Fotografie: Getty Images, Unsplash, Freepik

De informatie in deze uitgave is compact en daardoor vaak niet 
volledig. Kijk voor meer informatie op de websites die vermeld zijn.  
De aangeboden informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om zelf 
diagnoses te stellen of tot zelfmedicatie over te gaan. Wij adviseren je 
altijd contact op te nemen met je huisarts of behandelende specialist.
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Wat is je  
menstruatie 
         nou 
eigenlijk?

Hoe 
werkt 
je lijf ?

Nu je een tijdje ongesteld bent en er steeds meer regelmaat in komt, merk je 
misschien dat jouw menstruatie niet hetzelfde is als bij je vriendinnen.  
Ieder lijf is namelijk anders en voor iedereen voelt ongesteld zijn ook anders. 
 
De een voelt niets, de ander is chagrijnig. Weer anderen krijgen vreselijke 
zin in chocola of patat. Jij kan genoeg hebben aan vier maandverbandjes 
per dag, terwijl jouw vriendin ze soms wel om het uur moet verschonen 
en ook nog een tampon gebruikt. Misschien kan zij wel naar hockey gaan 
en kom jij je bed niet uit van de buikpijn. Hoe kan dat toch?

Ongesteld zijn hoort bij vrouw worden en zijn. Het is een teken dat je 
lichaam gezond is en dat je kinderen zou kunnen krijgen. Maar wat 
gebeurt er nou eigenlijk in je buik, en in je hele lijf? En waarom voel je  
je daarbij zoals je je voelt? 

Wanneer je als meisje in de puberteit komt, word je op een gegeven 
moment iedere maand ongesteld. Tussen die periodes door gebeurt  
er van alles in je buik: 
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slijmvliesslijmvlies

eierstokeierstok

eileidereileider
baarmoedermondbaarmoedermond

vaginavagina

slijmpropslijmprop

baarmoederwandbaarmoederwand

In de eerste helft van de cyclus 
groeit er één eiblaasje in een  
van de twee eierstokken.  
Dit produceert hormonen, waardoor 
in de baarmoeder een laagje weefsel 
wordt opgebouwd. Dat noemen we 
baarmoederslijmvlies (endometrium). 

Halverwege de cyclus komt het 
rijpe eitje vrij, doordat het eiblaasje 
openspringt: de eisprong.  
Een menselijke eicel is slechts  
0,1 mm groot, die zie je dus  
niet met het blote oog.
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Wat 
voel je 
in je lijf ?
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Als het eitje vrijkomt, zou  
het bevrucht kunnen worden 
door een spermacel. Wanneer 
het eitje bevrucht wordt, rolt 
het via een eileider naar de 
baarmoederholte. Daar heeft de 
baarmoeder een nestje gebouwd 
van baarmoederslijmvlies.  
Hier kan het bevruchte eitje zich in 
gaan nestelen. Als het bevruchte 
eitje blijft zitten, ben je zwanger.  
Na de eisprong tegen het einde 
van de cyclus worden er andere 
hormonen door je lichaam 
aangemaakt.

Als het eitje niet wordt bevrucht, verdwijnt het. Twee weken later laat het 
baarmoederslijmvlies los en komt het in stukjes en brokjes met wat bloed 
naar buiten: dan ben je ongesteld. Hoe lang je ongesteld bent, hoeveel bloed 
je verliest en of je last hiervan hebt, is voor iedereen anders.

Van dit hele proces hoef je niet per se iets te voelen.  
Wat de meeste meiden en vrouwen wel merken is dat  
er verschil is in hoe hun huid aanvoelt. Zo kun je 
plotseling meer puistjes krijgen of meer gaan zweten.
 
Veel meiden en vrouwen merken ook dat ze meer trek 
krijgen in bepaald eten, vaak is dat chocola. Dit komt door 
het wisselen van de hormonen in je lijf. Hierdoor kan je je vervelend gaan voelen 
en wil je lijf iets wat je heel lekker vindt, zodat je je weer goed gaat voelen.

Soms voel je halverwege je cyclus inderdaad dat het eiblaasje springt. Dit kan even 
een vervelend gevoel geven. Iets van een stekende pijn op een bepaalde plek laag 
in je buik. Meestal merk je dit echter niet. Aan het eind van de maand, als je weer 
bijna ongesteld moet worden, merken de meeste meiden en vrouwen dat hun 
humeur verandert. Misschien heb jij dat ook wel. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij 
vriendinnen. Sommige meiden en vrouwen beginnen een paar dagen van tevoren 
al een raar gevoel in hun buik te krijgen. Een misselijk en krampachtig gevoel, dat 
vaak overgaat als je begint te vloeien.

Een deel van meiden en vrouwen voelen weinig of zelfs niets van hun menstruatie. 

oestrogeen

week 1 week 2 week 3 week 4

testosteron progesteron menstruatie
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DRINK DRINK 
VOLDOENDE VOLDOENDE 

WATERWATER‘CHOCOLATE IS HAPPINESS  ‘CHOCOLATE IS HAPPINESS  
THAT YOU CAN EAT’ THAT YOU CAN EAT’ 

ECO FRIENDLYECO FRIENDLY

   Let it go 
  en wees lief   voor  

HOEPEL OP HOEPEL OP 
T-SHIRTT-SHIRTwaterkruik Fashy  waterkruik Fashy  

Romantische films en series bingewatchen.  
‘It still isn’t over!’, ‘I’ll never let go Jack!’,  
‘You complete me!’, ‘Bridget Jones Diary’,  
‘Love Actually’. Een lekker plekkie,  
kopje thee en je Fashy  waterkruik.

En daar ben je net naar op zoek.  
Dus lekker ongegeneerd chocolade eten.  

Brownies, koekjes, bonbons, complete repen, 
cookie dough ijs.

Denk aan het milieu en aan je lichaam.  
In veel maandverband en tampons zitten  
chemische stoffen die slecht zijn voor je lichaam.

”Doe mee en verzin je 
eigen leuke quote”

HOEZO PUISTJESHOEZO PUISTJES
Helaas is make-up niet de oplossing. 
Schaam je niet en ga eens langs bij  
de schoonheidsspecialist. Zij kan je 

zeker helpen!

JUICY PERIODJUICY PERIOD
De hele dag op de bank liggen als een 
aangespoelde potvis en elke vorm van 

lichamelijke inspanning resoluut weigeren. 
Je. Verroert. Je. Niet. En. Dat. Is. Prima. 

Zeker met een gezonde snack.

Volg ons! 

$f

No worries, je bent niet de enige! De belangrijkste regel: chill. Luister naar je lichaam. 
De hormonen gieren door je lijf en dat is dus hard werken. Af en toe wat feller reageren 
hoort daar ook bij. Je verliest bloed. En dat een paar dagen lang. Dat zou bij iedereen 
irritatie opwekken, toch? Dus mag je je best iets geprikkeld gedragen. Zeker als mensen 

domme dingen tegen je zeggen als: 
‘O, is het weer die periode van de maand?’ Let it gooo!

jezelf.

ECO FRIENDLYECO FRIENDLY

8 9



HET HOORT 

ERBIJ IS NIET 

NORMAAL!
naam: naam: britt haubenbritt hauben
hobbies: hobbies: hockey en urban dancehockey en urban dance
inspiratie: inspiratie: linda.Meiden,  linda.Meiden,  
famkefamke  Louis, nienke plasLouis, nienke plas
social:social: instagram en snapchat instagram en snapchat

Hoe lang duurt jouw menstruatie? 
In het begin was ik het niet iedere maand. Soms om de 
drie weken of pas om de vijf weken. Nu wel regelmatig. 
Als ik ongesteld word, duurt het wel een dikke week.  
Daar moest ik aan wennen. Ook aan het vloeien.  
Voor mijn gevoel was en is het best heftig en veel. 

Heb je pijn ervoor, tijdens of erna?
Eerst had ik nergens last van. Nu heb ik soms drie dagen 
voor mijn menstruatie al buikpijn. Dan weet ik dat ik 
ongesteld ga worden. Maar prettig is het niet.

Waar voel je de pijn?
Vooral laag in mijn buik doet het pijn. Het voelt als 
een zeurende pijn die er constant is. Soms krijg ik ook 
vervelende krampen. 

Heb je weleens over de vervelende buikpijn 
met iemand gepraat?
Ja, met mijn moeder. Zij zei dat zij dat ook had. Toen 
dacht ik dat het wel normaal zou zijn. Maar nu ik er meer 
last van heb, heeft mijn moeder gezegd dat we samen 
naar de huisarts gaan om te laten onderzoeken of er niet 
iets anders aan de hand is. Ik vind het namelijk vervelend 
dat ik soms niet naar een hockey- of danstraining kan 
gaan, omdat ik zo een erge buikpijn heb.

Niets is fijner dan lekker op de bank 

kruipen als je niet lekker bent van je 

menstruatie. En wat doe je dan? Juist.  

Een feel good movie kijken. Geen idee 

welke je moet kiezen? Wij hebben een top 

3 voor je gemaakt van de leukste, meest 

ontroerende of grappigste romantische 

films ever. Zin in? Kijk dan snel  

op pag. 15.
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5Wat als je 
klachten 
hebt?
Heb jij veel last van je menstruatie? Lig je krom van de buikpijn waardoor 
je je gewone dagelijkse dingen niet meer kan doen? Of heb je zo veel 
bloedverlies dat je het gevoel hebt dat je ‘leegloopt’? Dan is er misschien 
wel iets aan de hand. 

Bij 1 op de 3 meiden en vrouwen verloopt de menstruatie met veel 
klachten. Er kan een oorzaak zijn waarom dit gebeurt. 

Neem van ons aan dat het geen aanstellerij is als je je echt niet lekker 
voelt tijdens je menstruatie. Als je heftige buikpijn hebt of veel bloed 
verliest. Of misschien wel allebei. Het is dan belangrijk dat je hierover  
gaat praten met iemand die je vertrouwt. Je moeder, je zus,  
een vriendin of je huisarts.

Het is van belang dat je zoveel mogelijk over je klachten weet. Als je naar 
de huisarts gaat, kan je hem of haar een duidelijke uitleg geven. Zo is het 
voor de huisarts makkelijker om er een verklaring voor te vinden.

#ongewoonongesteld#ongewoonongesteld
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Om een goed beeld te krijgen van jouw 
klachten, is het handig om dit een tijdje 
voor jezelf bij te houden in een soort 
van menstruatiedagboekje. Dit kun je 
ook meenemen naar de huisarts, zodat 
je hem of haar goed kunt informeren. 
Er zijn klachten die vaak voorkomen 
bij het ongesteld zijn. Ze horen wel bij 
de menstruatie, maar mogen je niet 
belemmeren in je dagelijkse doen en 
laten. We zetten ze even op een rijtje 
voor je:
• Buikpijn
• Geen energie, moe
• Rugpijn
• Opgezette buik
• Bloedverlies
 •  Pijn of bloedverlies bij de ontlasting 

(diarree of obstipatie)

•  Pijn, irritatie of bloedverlies  
bij het plassen

• Pijn tijdens het vrijen 

De huisarts zal vragen wanneer je  
deze klachten hebt, hoe vaak en of je  
ze altijd op hetzelfde moment hebt. 
Door dit een tijdje bij te houden kun  
je een goed antwoord geven! 

Doe de zelftest!

Wat ook helpt is om  

onze zelftest in te vullen.  

www.ongewoonongesteld.nl/

zelftest

Welke 
klachten 
moet je  
bijhouden?
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4  Als je rondom je ongesteld zijn ernstige last hebt van lichamelijke 
en emotionele klachten is er meer aan de hand dan alleen maar geprikkeld 
zijn. Je zou dan last kunnen hebben van PMS (premenstrual syndrom). 
Vlak voor de menstruatie hebben veel vrouwen last van verschillende 
klachten, zoals gevoelige borsten, hoofdpijn of stemmingswisselingen.  
Dit is heel normaal. Als je zoveel klachten hebt dat deze je hinderen  
in het dagelijks leven, is een bezoek aan de huisarts zinvol.

5  Verlies je tijdens je menstruatie veel bloed en heb je het gevoel dat 
je ‘leegloopt’, dan is dit zeker iets om in de gaten te houden. Het kan 
namelijk zo zijn dat je last hebt van ‘hevig menstrueel bloedverlies’ 
(HMB), ook wel ‘overmatig menstrueel bloedverlies’. Lastig is om te 
bepalen wanneer het veel is. Wat is normaal en wat niet? In het algemeen 

verschoon je je maandverband of tampon om de 4 uur.  
Deze is dan niet helemaal doordrenkt.  

Als je echter sneller moet verschonen, 
omdat alles vol zit met bloed of je tampon 
doorlekt, dan spreken we van overmatig 
bloedverlies.

6

Top 3  

Feel good Films

1 THE PERFECT DATE

2 THE AFTERMATH

3 ISN’T IT ROMANTIC

Hoe dan ook, 

het is altijd goed om naar de  

huisarts te gaan als je twijfelt over 

of jouw menstruatie ‘normaal’ is. 

Voor iedere vrouw is de menstruatie 

anders, dus doe 

dat gewoon.

#ongewoonongesteld#ongewoonongesteld #endometriosestichting#endometriosestichting

Waar komen 
de klachten 
vandaan?
 Er zijn verschillende mogelijke oorzaken:

1   Als je rond je 16e nog niet ongesteld bent, dan spreken we van 
‘amenorroe’. Dit is een moeilijk woord voor niet ongesteld worden. 
Men noemt het zo wanneer je tussen je 11e en 16e nog niet ongesteld 
bent. Of als je ongesteld bent geweest en dan weer 6 maanden 
niet. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Denk aan een 
zwangerschap, stress of spanning, eetstoornissen (te dun of  
te dik zijn), langdurig ziek zijn en medicijngebruik.

 
2   Endometriose is een chronische ziekte en zou een oorzaak kunnen 

zijn. Het is weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt, maar op plekken 
buiten de baarmoeder zit. Bijvoorbeeld op de eierstokken, eileiders, 
buikvlies, blaas of darmen. Symptomen zijn vreselijke buikpijn rondom je 
menstruatie, pijn bij de ontlasting, blaasproblemen, moe zijn of je futloos 
voelen. Dit komt bij 1 op de 10 meiden en vrouwen voor.  
Ga voor meer informatie naar ongewoonongesteld.nl.

3   Je kunt een onregelmatige cyclus hebben. Als je pas ongesteld bent 
geworden, gebeurt dit wel vaker. Je lijf heeft even nodig om regelmaat 
te vinden. Als je na een paar jaar nog steeds langere periodes niet 
ongesteld wordt, veel bloedverlies hebt of soms 2 keer per maand 
ongesteld bent, dan is het verstandig dit met je huisarts te bespreken.
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