Vrouwe
enzaken (deel 1).
Deze week staan de
d vrouwen centraal. Ie
edere vrouw
w krijgt vana
af haar pubeerteit te ma
aken met de
e
hormonale schomm
melingen, al zal de één
n er meer la
ast van hebb
ben als de aander.
Voor de
egenen die er
e wel last van
v hebben
n, zullen er wel
w herkenb
bare puntenn zijn in dit stukje.
s
Het
begint a
al bij de eersste menstru
uatie, ook w
wel menarch
he genoemd
d. Het komtt voor dat diit niet op ga
ang
wil komen, soms wel
w met klac
chten vooraff, zoals buik
kklachten off onrustige gevoelens. Om dit
proces beter te late
en verlopen
n kunnen (…
…) ingezet worden.
w
Als de m
menstruatie
e eenmaal op
o gang is g
gekomen, ka
an deze ook
k als een m
maandelijkse
e last gezien
n
worden. Een juiste menstruatie dient niett vervelend te verlopen
n, maar bij vveel vrouwe
en verloopt de
d
menstru
uatie niet zo
onder proble
emen.
n menstrua
atie
PMS en
Ook voo
oraf aan de menstruatie zijn er va ak al klachtten, PMS
genoem
md. Deze va
ariëren van pijnlijke borrsten, vochtt vasthoude
en,
opgezettte buik, kra
ampen, pijnlijke gewric hten, puistje
es, eczeem
m,
onrust, prikkelbaarrheid, wisse
elende stem
mmingen, ve
erhoogde
snoep- en eetlust, hoofdpijn, vermoeidhe
v
eid, depress
siviteit,
slapeloo
osheid, harttkloppingen
n etc. De kla
achten blijve
en aanwezig tot
de menstruatie goe
ed doorkom
mt.
Problem
men in de menstruatie
m
zijn
z ook zee
er uiteenlop
pend van ee
en
niet goe
ed doorkom
mende mens
struatie, een
n zeer onreg
gelmatige of
o
uitblijvende menstrruatie tot ee
en menstrua
atie die erg pijnlijk is en
n/of
met hevvige vloeiing
gen gepaard
d gaat. Hierrdoor kunne
en vrouwen
zich hee
el beroerd voelen
v
en ve
eel last heb
bben van krampen, hev
vige
vloeiingen, misselijjkheid, overrgeven, mig
graine, slaph
heid en
moeheid
d.
ken en aanp
pak
Oorzak
De oorzzaken kunne
en zeer uite
eenlopend zzijn, zoals een
e tekort aa
an mineraleen, bijvoorbeeld calcium
m
en magnesium, verstoringen in de hormo
oonhuishoud
ding, stress
s, verkramp ing, verkeerde eet- en
drinkgew
woonten, ve
ervuiling, po
oliepen of vvleesbomen
n en ontstek
kingen.
Als be
ehandeling zijn er veel (…) die wee kunnen inz
zetten. Welke
(...) to
oegepast wo
orden hangt af van de specifieke klachten
k
en
n
de pe
ersoon die behandeld
b
wordt.
w
(Een deel van dit stukje is
gehaald naa
ar aanleiding van de nieeuwe wetge
eving). Dezze
weg g
kunne
en toegepas
st worden als
a tinctuur oof thee. Verrder zal er ook
o
gekekken worden naar de ee
etgewoontenn van de pa
atiënt en of er
event ueel vitamin
ne en mineralen aangeevuld moete
en worden.
Ook kkunnen warmtekompressen met bbijvoorbeeld kamille en
St. Ja
ansolie met lavendel ka
an erg prettiig zijn (deze
e tekst is na
aar
aanle iding van de
e nieuwe wetgeving aaangepast).H
Hierbij geldtt
vanze
elfsprekend dat een deskundige beegeleiding van
v groot
g is.
belang
Witte vloed
Witte vlo
oed zorgt eigenlijk
e
voo
or een reinig
ging van de vagina van
n zaken die er niet thuis
shoren. Dit is
dus niett afwijkend. Op het mo
oment dat err heel veel witte
w
vloed is, deze er afwijkend uit
u gaat zien
n of
ruiken, is dat vaak een teken dat
d er iets a
aan de hand
d is. Dit kan
n een weersstandsproble
eem zijn,
maar oo
ok een diep
per liggende
e oorzaak, zzoals een on
ntsteking off schimmelinnfectie. Ook
k kan
irriterende kleding, inlegkruisje
es, tamponss of een te goede of slechte hygiëëne witte vlo
oed
eze tekst iss weggehaa
ald ivm de nieuwe wetggeving). Verrder zijn ookk
veroorzaken. (Een deel van de
hierbij g
goede advie
ezen op het gebied van
n voeding en leefstijl va
an groot bellang.
Volgend
de keer dee
el twee van de vrouwen
nzaken. Dan staan zwa
angerschapp, bevalling en de
overgan
ng centraal.

