
‘M
ijn liefje heeft altijd veel last 

van haar menstruatie’, ver-

telt Puk (37). Ze is nu zeven 

jaar samen met Femke (30) 

en ze hebben twee kinderen uit Puk’s eerdere 

huwelijk met een man. ‘Ik weet altijd wanneer 

haar menstruatie begint omdat ze dan onwijs 

chagrijnig en onredelijk is. Ze reageert kattig, 

trekt dingen uit hun verband en denkt dat ik 

vreemdga. In tijden van haar menstruatie laat 

ik het wel uit mijn hoofd om überhaupt te kij-

ken naar een andere vrouw - waar ik sowieso 

te verlegen voor ben - want dan heb ik een vet 

probleem. Ik vind het ook wel aandoenlijk als 

ze labiel is en veel krampen heeft. Ik ben wat 

geduldiger, zachter en liever voor haar. Een 

lach, een bakje thee of koffie, een kruik, lieve 

woordjes en een doos tampons helpen mijn 

liefje door al dat gedoe heen. Het lijkt wel alsof 

de schaduwkanten van haar karakter meer 

naar de oppervlakte komen. Vechten tegen de 

donkere wolk die boven haar hoofd hangt, heeft 

geen zin. Dat wordt ruzie. Dus probeer ik maar 

een lichtstraaltje te zijn.’ Zelf menstrueert Puk 

niet meer. Uit onderzoek bleek niet waarom, ze 

vermoedt omdat ze tien jaar een spiraal heeft 
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gehad. ‘Mijn baarmoeder reageert altijd wel als 

Femke menstrueert, ik heb dan een naar gevoel 

in mijn buik.’ Hun cycli zijn op elkaar afgestemd. 

slechter presteren
Er zijn twee elementen waar je als vrouw 

maandelijks last van kunt hebben: PMS (pre-

menstrueel syndroom) voorafgaand aan de 

menstruatie, en krampen als het bloeden is 

begonnen. PMS is een verzamelnaam voor 

een kleine tweehonderd symptomen die kun-

nen optreden. Bijvoorbeeld irritatie, moeheid, 

opgeblazen gevoel, rugpijn, duizelingen, som-

berheid, gezwollen of pijnlijke borsten, hoofd-

pijn, spierpijn, gewichtstoename of acne. Maar 

ook je onzeker voelen, minder besluitvaardig 

zijn en slechter presteren bij een examen. Ver-

reweg de meeste vrouwen hebben wel (lichte) 

klachten, slechts vijf procent heeft nergens 

last van. Hoewel in de volksmond bijna alle 

dames hun klachten betitelen als ‘PMS’, zeg-

gen deskundigen dat slechts zo’n vijfentwintig 

procent van de Nederlandse vrouwen PMS in 

Als er 
bloed 
vloeit

dermate hevigheid heeft, dat die kan worden 

gediagnosticeerd. In dit artikel noemen we de 

klachten voor het gemak wel PMS,  omdat de 

geïnterviewden het ook zo noemen - ook al is 

het niet door een specialist vastgesteld.

slaapzaaleffect
Ongeveer vijf procent van de vrouwen heeft 

zodanig last dat ze het als een maandelijkse 

handicap ervaart of zich ziek moet melden. 

Een zeer heftige vorm van PMS wordt PMDS 

(Premenstruele Dysfore Stoornis, of in het 

Engels PMDD: Premenstrual Dysphoric Disor-

der) genoemd, maar er zijn discussies of je het 

werkelijk mag classificeren als een stoornis. De 

Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland 

zegt dat veel vrouwen met PMS zich schuldig 

voelen tegenover hun partner of kinderen van-

wege hun gevoelens en gedrag in deze peri-

ode. Het voordeel van een lesbische relatie is 

dat beide partners weten hoe het voelt. ‘Man-

nen vragen zich af wat ze fout hebben gedaan - 

of voelen zich onterecht behandeld of zo’, zegt 

Bianca (37), die nu een vriendin heeft maar op 

jonge leeftijd met een man was getrouwd. Ze 

groeide op in een groot gezin en de menstru-

atie van moeder en zussen liep zo goed als 

gelijk. Bij veel vrouwenstellen en vrouwen die 

samenwonen in een internaat of klooster loopt 

de menstruatie ook gelijk. Dit is wetenschap-

pelijk bewezen en wordt het ‘slaapzaaleffect’ 

genoemd.

 

huis opruimen
Als je veelvuldig feromonen, stofjes die zich 

afscheiden via zweet van jouw vriendin, 

inademt, dan heeft dat invloed op jouw hor-

moonhuishouding. Jouw cyclus past zich in 

lengte en tijdstip aan die van de ander aan. 

Wat hiervan het doel is, weten de onderzoe-

kers niet. Geopperd wordt dat het nuttig 

was in een tijd dat mensen nog in stammen 

samenleefden en er alles aan gedaan moest 

worden om te overleven. Mannen konden door 

de feromonen ‘ruiken’ wanneer vrouwen hun 

meest vruchtbare periode hadden, de ovula-

tie. Er was nog geen kunstlicht en alle vrouwen 

ovuleerden bij volle maan en menstrueerden 

bij donkere maan. Doordat de vrouwen zo op 

elkaar waren afgestemd, stonden ze sterker. 

Werd er een moeder ziek, kon een ander haar 

baby de borst geven. Vrouwen zouden zich 

tijdens hun menstruatie groepsgewijs heb-
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de drang om het huis op te ruimen. Tijdens de 

menstruatie ben ik wat bleker, sneller moe en 

heb ik een laag zelfbeeld. Na twee dagen ben 

ik van de grootste klachten af en neem alleen 

zo af en toe een pijnstiller. Drie dagen lang heb 

ik een bad hair and bad face day.’ Naast een 

slecht zittend kapsel en een bleek gezichtje, 

hoe is de sfeer in huis? ‘Ik ben wat stiller de 

eerste dag, misschien omdat ik mijn vriendin 

niet wil belasten. Ik voel me fysiek en emo-

tioneel niet lekker, dus wil ik alleen maar op 

de bank hangen met een deken, een kruik en 

pijnstillers. Mijn vriendin is echt ontzettend lief 

voor me. Geduldig luistert ze en troost ze me 

als ik in de huilstand sta. Verder is zij net voor 

mij ongesteld en heeft dan al een lading cho-

cola ingekocht, dus die ik kan ik dan ook mee 

opeten.’ Daphne’s vriendin Vicky (35) kan voor 

haar ongesteldheid vreselijk somber worden.

 

huilen om gtst
Vicky: ‘Ik huil overal om, zelfs scènes in Goede 

Tijden Slechte Tijden. En ik kan denken over het 

Cijfers en weetjes 

Je menstrueert ongeveer 450 

keer in je leven, dus gedurende 

37,5 jaar.  

Met een gemiddelde van vier 

dagen per keer, is dat ongeveer 

vijf jaar van een mensenleven. 

Je verliest per keer 60 tot 

75 ml (een half kopje) bloed - 

afhankelijk van het gebruik van 

anticonceptie. 

Menstruatiepijn komt het meeste 

voor bij vrouwen tussen de 15 en 

24 jaar. Hierna neemt  het vaak 

af. 

PMS ontstaat rond je dertigste of 

na zwangerschap. Naarmate je 

ouder wordt, kunnen de klachten 

toenemen. 

Na de overgang zijn de klachten 

verdwenen. 

Sommige meisjes krijgen make up 

cadeau of een gebakje bij de eerste 

menstruatie.  

Vroeger, toen er minder over 

werd gepraat, kon een meisje 

schrikken (of zelfs denken dat ze 

dood ging) toen ze voor het eerst 

bloed aantrof. 

Of de menstruatie sportprestaties 

beïnvloedt, verschilt per persoon. 

Maar wielrenster Leontien 

van Moorsel plande haar 

wereldrecordpoging precies in 

haar cyclus omdat haar pijngrens 

dan een stukje hoger lag.

leven ‘Nou, als dit het is...’. Sinds een half jaar 

houdt Vicky haar cyclus nauwkeurig bij, zodat 

ze weet waaraan het ligt als ze zulke depres-

sieve gedachten heeft. Over haar relatie zegt 

ze: ‘We zijn heel verzorgend naar elkaar toe. 

Degene die ongesteld is, wordt verwend en 

vertroeteld als een kindje.’ Vanja (33) en haar 

vrouw Marijse (35) willen juist voorkomen dat 

ze elkaar bemoederen. Ze zijn nu acht jaar 

samen waarvan bijna twee jaar getrouwd. Hun 

insteek is: voor jezelf zorgen zodat je er volle-

dig voor de ander kan zijn. Voor jezelf zorgen 

houdt in dat je vraagt om een knuffel of een 

luisterend oor van je partner wanneer je daar 

behoefte aan hebt tijdens de maandelijkse 

ongemakken. En je gaat niet invullen voor de 

ander wat jij denkt dat zij nodig heeft. Vanja: 

‘Als je continu voor de ander loopt te zorgen, 

verlies je jezelf, waardoor je op een bepaald 

punt je eigen grens misschien onbewust over-

schrijdt en dan die frustratie gaat botvieren op 

de ander. Als je goed voor jezelf zorgt, verdeel 

je jouw energie bewust, waardoor je er in vol-

ledige aandacht voor de ander kunt zijn.’ Aan 

de beroemde lesbische symbiose hebben ze 

geen behoefte, zegt Vanja. ‘Door bewust met 

jezelf bezig te zijn, ervaren wij juist verdieping 

in onze liefde voor elkaar.’ Zo redelijk als er 

wordt gehandeld bij Vanja, zo onredelijk ging 

het er aan toe bij Mariska (41).  Sterker nog: 

haar relatie met haar vijf jaar oudere vriendin 

is zelfs uitgegaan door PMS en de overgang, 

zegt ze. 

 

geen zin in seks
‘Ik heb samengewoond met een vrouw met 

enorme PMS. Het was vreselijk! Ze werd een 

week voor haar ongesteldheid wiebelig. Niks 

was goed. Onze relatie was kut, vrienden waren 

kut, werk ook. Bij het minste of geringste was 

ze boos. Tot er een huilbui kwam. Dan klaarde 

ze op en de volgende dag was ze ongesteld. Ik 

heb nooit veel last gehad van PMS, maar rond 

mijn veertigste kreeg ik mijn eerste opvlieger 

en een kort lontje: de overgang. Ik had in alle 

opzichten ruimte nodig, ze mocht niet tegen 

me aan liggen en ik had geen zin in seks, ook 

al was ik nog zo gek op haar. Mijn vriendin 

vond dat heel erg. En als ik in een goede peri-

ode zat, dan had zij weer PMS en wilde zij rust 

en afstand. Het was een hele nare periode en 

uiteindelijk is het hierdoor uitgegaan.’ Het is 

een bekend verschijnsel dat vrouwen tijdelijk 

afwijzend kunnen zijn naar hun partner en 

ben teruggetrokken van de mannen van de 

stam om samen te bidden, te mediteren en 

wijze inzichten te krijgen - die ze bij terugkomst 

deelden met de mannen. Tegenwoordig leven 

we veel meer individualistisch, maar ongeveer 

tegelijk menstrueren doen we nog wel.

 

laag zelfbeeld
Daphne (35) woont nu bijna vijf jaar samen 

met haar vriendin en hun kat. Ze liepen tijden-

lang gelijk en schelen nu een week. Daphne 

heeft zelf zoveel last van haar menstruatie 

dat ze een paar keer bijna is flauwgevallen. En 

dat, terwijl het lang geleden nog zo feestelijk 

begon. ‘Ik was 16 toen ik voor het eerst onge-

steld werd. Ik mocht toen van mijn oma een 

ring uitzoeken omdat ik een echte vrouw was 

geworden. Ik weet nog dat ik me heel volwas-

sen voelde en ik het een hele happening vond.’ 

Maar tegenwoordig is het een martelgang. ‘Een 

week voor mijn menstruatie worden mijn bor-

sten gevoelig en moet ik een grotere cupmaat 

dragen. De buik- en rugpijn is heel heftig, ik slik 

veel pijnstillers. De week voor mijn menstrua-

tie heb ik emotionele schommelingen of krijg ik 

omgeving. Ze hebben geen vat op hun eigen 

emotioneel veranderde gedrag en kunnen zich 

ook onbegrepen voelen. Maar waar komen 

PMS-klachten vandaan? Van buikkrampen is 

het duidelijk. Die worden veroorzaakt door het 

krachtige samentrekken van de baarmoeder, 

die (onder invloed van het hormoon prosta-

glandine) het baarmoederslijmvlies afstoot 

dat onnodig is wegens de afwezigheid van een 

zwangerschap. Het krampgevoel is sterker 

wanneer bloedstolsels of stukjes bloederig 

weefsel de baarmoederhals passeren, vooral 

als die smal is. 

chocola is slecht
De oorzaak van PMS is nog steeds niet hele-

maal achterhaald. De momenteel meest popu-

laire theorie is dat klachten komen door een 

tijdelijk tekort aan de stofjes serotonine en 

gamma-aminoboterzuur. Serotonine helpt bij 

het verwerken van pijnprikkels en heeft invloed 

op emotie, slaap, stemming, seksueel verlan-

gen en zelfvertrouwen. Serotonine is ook van 

invloed op je eetlust, net als insuline. Door alle 

hormonen stijgt de insuline in je bloed en daalt 

je bloedsuikerspiegel. Je lichaam wil brand-

stof, je wilt koolhydraten, je wilt suiker! Daarom 

grijpen vrouwen massaal naar chocola. Van 

de suiker en magnesium in chocola stijgt je 

serotonineniveau. Dat maakt je rustig en tevre-
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den.  Van het vet word je opgewekt, van andere 

ingrediënten in chocola voel je liefdeskriebels 

en neemt je concentratie toe. Maar hier komt 

het slechte nieuws: chocola maakt je menstru-

ele buikkrampen heviger. De stofjes cafeïne en 

vooral theobromine  in chocola hebben een 

effect op het centrale zenuwstelsel, waardoor 

het je pijn en ongemak accentueert. En suiker 

helpt weliswaar snel, maar ook kort.  Aange-

raden wordt daarom om geen snoep maar 

complexe koolhydraten te nemen die langdurig 

effect hebben. Die zitten in bruin brood, volko-

ren pasta, granen, bonen, rauwkost, groenten, 

rijst en aardappelen.

 

praten helpt
Als je bloedsuikerspiegel stabiel is en niet 

schommelt, nemen buikkrampen af. Goed 

ontbijten is voor vrouwen ook belangrijk 

zodat de serotonineproductie op gang komt. 

Magnesium (en calcium) kun je gewoon als 

supplementen aanschaffen, daarvoor heb je 

geen vette chocolade nodig. Wie een gezonde 

levensstijl hanteert en geen overgewicht heeft, 

ervaart ook minder maandelijkse klachten. 

Dus: sporten, ontspannen en weinig of geen 

koffie, sigaretten, vet, zout, alcohol en scherpe 

kruiden. Vrouwen die erg veel last hebben van 

ongemakken, kunnen naar de dokter gaan. 

Sommige soorten  anticonceptiepillen maken 

het draaglijker en een spiraaltje eventueel ook. 

Maar er is nog behoorlijk wat te ondernemen 

tegen de buikkrampen. Bijvoorbeeld praten 

met je vriendin. Net als eten, stimuleert pra-

ten en begrepen worden bij vrouwen ook de 

serotonine! De  verkrampte spieren in de baar-

moeder ontspannen door warmte: een kruik 

of een warm bad. Als je naar je werk moet, kun 

je warmtepleisters op je buik of rug plakken. 

Kamillethee en thee van frambozenbladeren 

verlichten de krampen. Wat je beter kunt laten 

staan, zijn rood vlees en zuivelproducten zoals 

melk, kaas, yoghurt en boter, want die verer-

geren de buikkrampen ook. Door te bewegen, 

bijvoorbeeld wandelen in de buitenlucht, maak 

je natuurlijke pijnstillers aan. Yoga kan helpen, 

de houdingen ‘cobra’ en ‘boog’ verlichten de 

pijn. En natuurlijk werken ook een zachte mas-

sage van buik en onderrug en een orgasme 

pijnstillend. Maar als je dat wilt ontvangen van 

je vriendin, moet je wel voorkomen dat je haar 

wegjaagt met kattige opmerkingen en jaloerse 

buien. ■
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