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“Women are not small men” – Dr. Stacy Sims

• Heel veel studies in de sport zijn op mannen gericht 
• Vrouwen in studies zorgden voor te veel schommeling van de 

resultaten 
• Gevolg: vaak werd voor vrouwen hetzelfde aangeraden als voor 

mannen of in lichtere vorm 
• Dr. Stacy Sims = zelf professioneel triatleet geweest
• Belangrijk: er zijn al meer studies, maar er is nog meer nodig 
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Wat willen we bereiken met deze webinar? 

Dat je: 
• Je eigen lichaam beter leert kennen
• Begrijpt waarom je je op bepaalde dagen op een bepaalde manier 

voelt
• Begrijpt hoe je dit kan gaan toepassen op sportief vlak 
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De inhoud van deze webinar: 

• Hoe zit onze menstruatiecyclus in elkaar? 
ØNatuurlijke menstruatiecyclus 
ØAnticonceptie 
• Wat wil dat zeggen op sportief vlak? 
ØTrainingen 
ØWedstrijddagen 
• Hoe kan je cyclus tracken? 
• Luister- en Boekentips 
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“Train with your physiology and not 
against it”

– Dr. Stacy Sims 
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Back to the basics: 
Onze natuurlijke menstruatiecyclus
Belangrijk: 

• Niet iedere cyclus is even lang en kan dus makkelijk verschillen van vrouw 
tot vrouw 
• Gemiddeld duurt een cyclus 28 dagen
• Kan variëren tussen 21 dagen en max. 35 à 40 dagen
• Kan ook vaak variëren van maand tot maand / doorheen de levensjaren
• Je menstruatie hebben = teken van gezond zijn 

*Natuurlijke cyclus = geen anticonceptie 
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Back to the basics: Onze menstruatiecyclus

Je cyclus bestaat uit 2 grote fases: 

• De lage hormoon fase of de folliculaire fase 
= dag 0 tot dag 14 (de eisprong of ovulatie)
start op de eerste dag van je menstruatie
• De hoge hormoon fase of de luteale fase 
• = dag 14 tot 28

*De folliculaire fase kan verschillen in lengte wanneer je cyclus langer duurt. De Luteale fase is 
meestal 2 weken vanaf je ovulatie. 

The Women Peloton 



Back to the basics: Onze menstruatiecyclus

Welke hormonen spelen een belangrijke rol in onze cyclus? 

De belangrijkste zijn: 
• Follikel stimulerend hormoon (FSH)
• Luteïniserend hormoon (LH) 
• Progesteron 
• Oestrogeen 
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Back to the basics: Onze menstruatiecyclus

• Follikel stimulerend hormoon (FSH)
Stimuleert de follikels 
• Luteïniserend hormoon (LH) 
Zorgt samen met FSH voor de eisprong 
• Oestrogeen 
Is dominant in de eerste fase 
• Progesteron 
Is dominant in de tweede fase 

Doel = lichaam voorbereiden en optimaliseren op bevruchting / zwangerschap 
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We vatten het even voor je samen

Bron: Women are not small 
men course, Dr. Stacy Sims

Lage hormoon fase Hoge hormoon fase
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We vatten het even voor je samen
1) De folliculaire fase of de lage hormoon fase 

• = van dag 1 van je menstruatie tot de eisprong 

• Richting je ovulatie komen FSH en LH in actie. Oestrogeen en Progesteron zijn voornamelijk laag in 
deze fase. Al is oestrogeen dus wel dominerend aanwezig in deze fase t.o.v. progesteron. 

2) De ovulatie of een belangrijke tussensprint 
= je eisprong 

• LH en FSH stijgen. Zij stimuleren de ovulatie of je eisprong. 

3) De Luteale fase of de hoge hormoonfase of 
= van je eisprong tot je menstruatie 

• Door de stimulatie van het follikel komt er een stijging in de progesteron (en oestrogeen, maar in 
mindere mate). Wanneer deze gestegen is en uiteindelijk terug daalt, krijg je een bloeding of uw 
maandstonden en dan kom je terug bij dag 1 van je cyclus. 
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Wat als je anticonceptie neemt? 

Anticonceptie = onderdrukt je hormonen, want ze willen een eisprong voorkomen 

ØKoper spiraaltje leunt het dichtste aan bij je natuurlijke cyclus 
ØDe pil vlakt je hormonen algemeen af 

ØBij anticonceptie heb je geen menstruatie, 
maar een ‘kunstmatige' bloeding 

Bron: Women are not small 
men course, Dr. Stacy Sims
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Waarom is dit belangrijk op sportief vlak? 

We kunnen door onze cyclus beter te begrijpen, onze trainingen gaan optimaliseren. 

• Oestrogeen zorgt ervoor dat je straalt en je energiek voelt 
• Progesteron zorgt ervoor dat je 

minder leuke gevoelens kan hebben 

en dat je je minder goed in je velt voelt
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Waarom is dit belangrijk op sportief vlak? 
• Tijdens je menstruatie = lijk je hormonaal gezien het 

meest op een man (lage hormonen). Je kan dus zeker 
presteren in deze fase en trainingen inlassen!

• Folliculaire fase = moment om hoge intensieve 
trainingen in te lassen of wat meer te gaan focussen op 
krachttraining. 

• Ovulatie= door de piek in oestrogeen, kan je je hier op 
je best voelen. Moment om een PR te breken? 

• Luteale Fase = trainingen en andere activiteiten 
kunnen zwaar aanvoelen, moeilijker om te 
recupereren, weinig motivatie. 

*Vroeger werd er heel vaak geperiodiseerd in training; 3 
weken intensief – 1 week rust. 

Bron:Pinterest van Sarah Lizking The Women Peloton 



Waarom is dit belangrijk op sportief vlak? 
Concreet: 

• Tijdens de eerste fase: 

- Kan je dieper gaan 
- Recupereer je beter 

- Goed voor zware trainingen/ High Intensity training  / 
krachttraining

• Tijdens de tweede fase: 
- Beter om te focussen op onderhoud van je 

basisconditie
- Trainingen kunnen zwaar aanvoelen 

- Extra rust inlassen kan goed zijn (recuperen is 
moeilijker)

- Moment om bv. te trainen op techniek 

Bron: Pinterest van 
Sarah Lizking 
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Waarom is dit belangrijk op sportief vlak? 
Enkele voorbeelden van hoe wij ons kunnen voelen in die tweede fase en hoe dat 
komt: 
• Het herkenbare opgeblazen gevoel: Je cycling kit zal enkele dagen voor je menstruatie minder 

comfortabel aanvoelen en je zal opeens het gevoel hebben dat het precies wat aan de kleine kant is. 
Dat komt omdat oestrogeen en vooral progesteron dan aan het werk zijn. Zij hebben dan weer een 
effect op de vochtregeling in je lichaam. 

• Warmte voelt opeens nog warmer: Progesteron zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur iets hoger is. 
Je start dus al een training met een ‘warmer’ gevoel. Tijdens deze fase zal het ook moeilijker zijn voor 
je lichaam om te zweten en zelf af te koelen. Daarom is het ook belangrijk om voor je training reeds 
vocht op te nemen (maar daar later meer over). 

• Hoofdpijn: Niet zo gezellig wanneer je enkele uren lang een helm op moet hebben. Dit komt doordat 
ons oestrogeen level veranderd in deze periode. 

• Mood swings en het verliezen van je vibe: Enkele dagen voor je menstruatie heb je opeens het gevoel 
dat je opnieuw een groentje bent op de fiets, je weet niet meer waar links en rechts is of bent je 
opeens vergeten hoe je moet in klikken. 

The Women Peloton 



Waarom is dit belangrijk op sportief vlak? 
Wat bij anticonceptie? 

Belangrijk om rekening mee te houden: 

• Welke soort AC je neemt 

• Waarom je AC neemt (Gezondheid vs. Prestatie)

Koper spiraal

• Kan je zoals een natuurlijke cyclus benaderen 

Gecombineerde pil (Oestrogeen / progesteron) 

• Neem je de pil in de avond? Dan train je best in de voormiddag 

• Neem je de pil in de ochtend? Dan train je best in de avond 
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Wat tijdens je menstruatie? 

Vaak hebben vrouwen menstruatieklachten (buikpijn, hoofdpijn, 
rugklachten, …) 

• Zoals eerder gezegd kan je presteren tijdens je menstruatie 
• Bewegen/ sporten kan helpen om je pijnklachten 
te verminderen (denk aan de endorfines die vrijkomen)
• (Hevig) bloedverlies is niet aangenaam: 
test uit welk ‘opvangmiddel’ jij het aangenaamste vindt 
(Menstruatiecup, tampon, zonder, …) 
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Wat op wedstrijddagen? 

• Je hoeft geen schrik te hebben van je menstruatie, want dan ben je 
hormonaal gezien sterk (wanneer je je pijnklachten onder controle kan 
houden) 
• Het is ook niet abnormaal als het tijdens je menstruatie omwille van je 

klachten zou tegenvallen, iedereen ervaart haar menstruatie anders
• Je hoeft ook geen schrik te hebben dat je wedstrijd zou vallen in je luteale 

fase, je lichaam en mind zijn tot veel in staat wanneer het gaat op vlak 
van prestatie. 
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Wat op wedstrijddagen? 

Bron:https://www.period.nl/factsfigures/me
nstruatie-als-topsport/The Women Peloton 



Wat op wedstrijddagen? 

https://www.fit.nl/gezondheid/menstruatie-sporten

• Tegenstrijdige studies 
• Tegenstrijdige individuele ervaringen 
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Wat op wedstrijddagen? 

https://www.fit.nl/gezondheid/menstruatie-sporten

• Conclusie: Leer je eigen lichaam en 
cyclus kennen. 
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Train je met een coach?

• Bespreek je menstruatiecyclus met je coach 
• Durf vertellen hoe je je voelt tijdens je menstruatie (klachten/ 

bloedverlies etc.) 
• Laat hem/haar weten of je een natuurlijke cyclus hebt of AC neemt 
• Wees eerlijk als je je menstruatie niet hebt 
• Heb je een een mannelijke coach (maar evengoed een vrouwelijke coach 

kan hiervan weinig kennis hebben)? Vraag dan na hoever zijn kennis reikt 
rond de menstruatiecyclus. Misschien wil je coach er zich in wel 
verdiepen?
• Je menstruatiecyclus tracken en dit delen met je coach kan helpen om je 

training te optimaliseren The Women Peloton 



Je menstruatie cyclus tracken 

Doel = je eigen cyclus leren kennen en ontdekken hoe je reageert op bepaalde dagen/ trainingen 

Hoe kan je je cyclus tracken? 

• Via app’s zoals WILD.AI 
• Op de ouderwetse manier, een boekje bijhouden of via een excel sheet 
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Je menstruatie cyclus tracken 

Wat moet je precies ‘tracken’ en hoe lang? 

• Minstens 6 maand 
• Handig om te weten hoe lang je folliculare fase precies is (voordeel om trainingen te optimaliseren) 

• Hou rekening met: je gevoelens, energie, humeur, motivatie, eetlust, recuperatie, … 

• Koppel deze bevindingen aan je trainingen (maar even goed aan je werk of dagelijks leven) 
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Hoe pas ik dit toe? 

Ik: 
• Neem AC (pil) 
• Gebruik geen app om te tracken (Ik zit al zoveel op mijn gsm) 
• Ben me bewuster van waarom ik de pil neem, welke pil ik neem en de gevolgen van 

het nemen van de pil (ik heb geen hormonale ‘voordelen’) 
• Toch track ik voor mezelf (via notities, schriftje, …) hoe ik me voel 
• Vroeger vermeed ik sporten tijdens mijn pilvrije dagen/ bloeding, nu merk ik dat het 

mijn klachten vermindert en ik best energiek kan zijn 
• Ik blijf hier over bijlezen/ bijleren 
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Podcast luistertips: 

• The Women Peloton Podcast, episode 23 met Lizzie Deignan 
• Menstrual Health Series van Fever Talk (Magalie Rochette) 

Boekentips: 
• Roar van Dr. Stacy Sims 
• De Cyclusstrategie van Maisie Hill 
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Take aways: 

• Iedere vrouw is ander 
• Iedere menstruatiecyclus is anders 
• Je cyclus kan veranderen doorheen je levensjaren 
• Naar de menopauze toe verandert er heel veel 
• Durf over je menstruatie praten 
• Leer jezelf beter kennen en pas toe waar jij haalbaar vindt
• Je ‘body & mind’ kunnen veel 
• Meer studies blijven nodig! 
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Thank you! 

• Vragen? 
Stuur gerust een mailtje naar elke@thewomenpeloton.be
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