
Gebrek aan concentratie en vergeetachtigheid in 

de overgang 

Veel vrouwen die in de overgang zitten, ervaren cognitieve problemen. Dit 

betekent dat ze moeite hebben met het opnemen van kennis en het verwerken 

daarvan. Je kunt daarbij denken aan het moeilijk kunnen concentreren, geen 

twee dingen meer tegelijk kunnen doen en vergeetachtigheid. Dit soort 

problemen kunnen zich op allerlei manieren uiten: je kunt niet meer op iemands 

naam komen, je loopt een kamer in en hebt geen idee meer wat je er ging doen, 

je wilt iets opzoeken op internet en bent vergeten wat of je begint te lezen in een 

boek maar dwaalt telkens af. Als je er dan nog eens extra je best voor gaat doen 

om toch op die naam te komen of erachter te komen waarom je de koelkast 

opendeed, dan kun je het helemaal vergeten. Door de stressreactie en irritatie 

die dan ontstaan, werkt je brein helemaal niet meer op de goede manier. 

Geen beginnende dementie 

Concentratieproblemen en vergeetachtigheid komen ook los van de overgang 

voor en kunnen ook gewoon te maken hebben met ouder worden. Een hoofd vol 

met watten, een korte concentratiespanne en het niet op namen kunnen komen 

in de periode van de overgang is echter een veel voorkomend verschijnsel. Het is 

geen beginnende dementie. Bij dementie verlies je het vermogen om nieuwe 

dingen te leren. Je kunt niet meer met de computer omgaan of met je mobiele 

telefoon. Het begrijpen van wat er tegen je wordt gezegd is dan problematisch 

en je kunt de kennis die je hebt niet meer opdiepen uit je geheugen. In de 

overgang ken je woorden wel, je kunt er alleen even niet opkomen. Het kost 

meer tijd om kennis tevoorschijn te halen. Het kan voor vrouwen soms 

beangstigend zijn, maar beter is het om er met humor mee om te gaan en er 

niet angstig van te worden. Als je eenmaal weet dat het bij de overgang hoort, 

kan dat een hele geruststelling zijn.  

Vergeetachtigheid is een veelvoorkomend probleem in de 

overgang 

Wie zich zorgen maakt over zijn cognitieve vermogens moet maar eens op een 

forum over de overgang gaan lezen. Dan kom je er achter dat je niet de enige 

vrouw bent met dit probleem. Regelmatig lees je dat vrouwen hun portemonnee 

in de koelkast leggen, dat ze met de auto of de fiets naar de supermarkt gaan en 

lopend terugkomen, dat ze niet meer op de naam van een oude schoolvriendin 

kunnen komen of dat ze geen boek meer kunnen lezen zonder elke bladzijde drie 

keer opnieuw te beginnen.  

Oorzaak van vergeetachtigheid: schommelende hormonen 



Wie zich zorgen maakt, kan een testje bij de huisarts doen, maar in veel gevallen 

zal blijken dat het er ‘gewoon’ bij hoort. De verandering van hormoonspiegels 

heeft invloed op het brein. Delen van de hersenen zijn erg gevoelig voor 

schommelingen in oestrogeen en progesteron. In deze delen wordt juist de 

informatie opgeslagen en verwerkt. Tel daarbij op dat het lichaam van de vrouw 

tijdens de overgang enorm in disbalans kan zijn en dat ze allerlei sensaties voelt 

die niet bepaald plezierig te noemen zijn. Dan kan men begrijpen dat het niet 

meer zo gemakkelijk is om zaken te onthouden of zich te concentreren. Men kan 

zich in ontspannen positie nu eenmaal beter focussen, dan wanneer het lichaam 

in stress verkeert en tijdens de overgang verkeert het lichaam nogal eens in 

stress. Ook slecht slapen werkt niet positief op cognitieve functies. Allerlei 

redenen dus waardoor het brein wat in de war kan zijn. Het is wel goed om het 

brein te blijven trainen. Bij vrouwen die een baan hebben waarbij ze hun 

cognitieve functie veelvuldig gebruiken, komen de klachten van 

vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie in mindere mate voor. 


