🔝dit

wordt (meestal) vergoed door de verzekering

GRONINGEN
Vrouwenpoli Martiniziekenhuis
https://www.martiniziekenhuis.nl/Behandelingen--onderzoeken/Onze-specialismen/GynaecologieVerlo
skunde/Behandelingen/overgangsklachten-Behandelingen-/
🔝

UMCG
Mrs.M. heeft in het UMCG geen specifieke informatie over behandeling van overgangsklachten
gevonden. Door een huisarts kun je doorverwezen worden naar een gynaecoloog.
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/verloskunde_gynaecologie/Gynaecologie/Paginas/default.
aspx
Wel is er informatie over de vervroegde overgang:
https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/zob2/POF/Paginas/default.aspx
🔝

Care for women
https://zorgverleners.careforwomen.nl/
Organisatie met veelal contacten met zorgverleners (dus vaak vergoeding via je zorgverzekeraar).
Er zijn voor zover bij ons bekend 2 consulenten in Groningen. Mrs.M. is van plan binnenkort met een
consulente af te spreken om polshoogte te nemen.
https://zorgverleners.careforwomen.nl/praktijken/
🔝

DRACHTEN
https://www.nijsmellinghe.nl/4522/menocare-polikliniek
Bauwina van der Kooi, Janny Does
Verpleegkundig overgangsconsulenten

Mrs.M. heeft contact gezocht met deze gespecialiseerde overgangskliniek en kregen van de
overgangsconsulenten de tip dat je bij belangstelling een voorlichtingsbijeenkomst kunt bijwonen. De
kliniek in Drachten staat in het Noorden van het land bekend als de meest gespecialiseerde reguliere
kliniek op het gebied van overgangsklachten.
🔝

GRONINGEN EN OMGEVING
https://overgangsconsulente.com/consulentes
Helaas is de dichtsbijzijnde consulente in Assen. Wel een misser, vindt Mrs.M., gezien de grootte van
Groningen en de spilfunctie van de stad in de provincie. Wie weet komt dit op termijn.
🔝

BOXMEER
https://vrouwenpoliboxmeer.com/departments/#overgang-en-overgangsklachten
Vrouwenpoli Boxmeer.

Mocht je belangstelling hebben in het gebruik van hormoontherapie, dan is de vrouwenpoli
Boxmeer een zeer gerenommeerde organisatie. Deze vrouwenpoli werkt zoveel mogelijk met
bio-identieke hormonen en met voeding en alternatieve mogelijkheden om de hormonen in balans
te krijgen.
Als je op de link klikt, kom je op een pagina waarin je verder kunt kijken of je behandelingen (deels)
vergoed krijgt door je verzekering.
De werkwijze van deze vrouwenpoli is redelijk uniek in Nederland en daarom waren er vaak lange
wachttijden. Mrs.M. heeft kort geleden contact met de vrouwenpoli opgenomen en de volgende
informatie van meegekregen:
‘We hebben bij de Vrouwenpoli gelukkig amper nog wachtlijsten. Vrouwen kunnen doorgaans
binnen 6-8 weken terecht, dat wil zeggen bij een van mijn gynaecologen collega’s (We zijn met 5
gynaecologen), c.q. de verpleegkundige overgangsconsulente die ook orthomoleculair therapeut is
en direct onder mijn supervisie werkt.
Het is inderdaad een heel eind rijden naar Boxmeer. Veelal doen we alleen de intake ‘live’,
vervolgconsulten kunnen bijna altijd via ‘Skype’ of telefonisch.
Dichterbij vanuit het noorden is er Annemieke Omtzigt van www.vrouwenklinieken.nl die eender
werkt.’ (Barbara Havenith, gynaecoloog en orthomoleculair arts en oprichtster van de kliniek.
https://vrouwenpoliboxmeer.com/onze-artsen/

LELYSTAD
https://vrouwenklinieken.nl/overgang/
Annemieke Omtzigt
Zoals hierboven beschreven door Barbara Havenith werkt deze arts op dezelfde manier - de mens en
vrouw als geheel.
Over de vergoeding, zie hier:
https://vrouwenklinieken.nl/verzekering-en-vergoeding/

Bij MRS.M. niet bekend of onderzocht, maar verder in Nederland:
https://www.gynos.nl/overgangsklachten/de-overgang/
Gynos vrouwenklinieken
Arnhem, Baarn, Den Haag
https://www.dehoofdzuster.nl/hormonen/
https://fempoli.nl/

MEDEWERKERS RUG
Veel van de medewerkers van de RUG zijn verzekerd voor ziekenkosten via de Menzis.
Zie onderstaand de vergoeding voor 2019 voor een consult aan een overgangsconsulent:

https://www.menzis.nl/vergoedingen/o/overgangsconsulent?productlijn=Menzis

