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Voorwoord

Zou je kunnen leven zonder je hormonen?

Het antwoord is duidelijk: dit is onmogelijk.
Wij worden immers gedirigeerd door onze hormonen.

Vrouwen in de menopauze hebben tegenwoordig een zodanig 
lange levensverwachting dat ze het gedurende de laatste 35 tot 
40 jaar van hun leven moeten stellen zonder geslachtshormo-
nen.  Hoe kunnen we dit in deze zo geavanceerde samenleving 
laten gebeuren?

En bovendien: onze levensverwachting neemt ieder jaar toe. De 
schatting is dat er een toename van de gemiddelde levensver-
wachting is van één trimester per jaar, gelijk aan ongeveer 6 uur 
per dag! Voor generaties die nu worden geboren zal het bereiken 
van een leeftijd van honderd jaar niet uitzonderlijk meer zijn.

Het ontbreken van hormonen in de menopauze heeft veel con-
sequenties voor onze gezondheid, hetgeen tot op heden onder 
andere  vanwege gebrek aan kennis en onderzoek zeer onderschat 
is.  Maar met de huidige  inzichten en therapieën moeten we aan 
de slag; we mogen niet vergeten dat het primaire  doel van de 
geneeskunde zou moeten zijn ziekte te voorkomen. 

Er is de laatste decennia veel onderzoek gedaan omtrent meno- 
pauze en hormonen en we hebben inmiddels voldoende kennis 
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vergaard om in veel gevallen de ouderdomsziekten te voorkomen 
die verband houden met een gebrek aan hormonen.

Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor 40% van alle oor-
zaken van sterfte na de overgang. Er is een mogelijkheid dit te 
beïnvloeden door een gezonde levensstijl te volgen tezamen met 
de juiste BHST (Bio-identieke Hormoon Substitutie Therapie). 
Hetzelfde geldt voor ouderdomsdiabetes, en zelfs de kans op het 
krijgen van de ziekte van Alzheimer daalt tot 10% als vrouwen 
gedurende meer dan 14 jaar worden behandeld. Osteoporose 
vormt eveneens een groot risico op oudere leeftijd dus ook daar 
is preventie met behulp van hormonen van belang.

Dit boek, zeer goed geschreven door dokter Nora Hendriks, is 
up-to-date betreffende anti-aging geneeskunde en menopauze 
behandelingen. Er is niets mis met zo lang mogelijk gezond te 
willen  blijven,  met een verminderd risico op ziekte. Hormonen 
nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Ons lichaam is heel bijzonder en in staat tot veel natuurlijke her-
stelprocessen die we alleen maar hoeven te stimuleren en onder-
houden. Het is gewoon  een kwestie van het juiste evenwicht 
nastreven. 

Haar reis in de wereld van de hormonen is gemakkelijk te  vol-
gen. Ze legt duidelijk uit dat er goede en veilige oplossingen zijn 
voor vele frequent voorkomende problemen rond de overgang 
en menopauze.  En vergeet niet dat hormoontherapie ook goed 
is  voor je emotionele- en  sociale leven en de  interacties met je 
kinderen, kleinkinderen en alle mensen om je heen.

We kunnen langer genieten van de genoegens van het leven als we 
een pionier als Nora Hendriks volgen, die ons medische kennis 
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bijbrengt teneinde onze levenskwaliteit te verbeteren met behulp 
van veilige oplossingen.

Ik wens jullie hetzelfde plezier dat ik heb ervaren bij het openen 
van dit boek :)

Dr. Claude Dalle
President of World Society of Interdisciplinary Aesthetic and 
Anti-Aging Medicine (WOSIAM)
Member of European Academy of Sciences
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