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Vraag
Wat is de invloed van de menstruatiecyclus op de schoolprestaties van meisjes in het voortgezet onderwijs?

Kort antwoord
Dat meisjes in de puberteit beginnen te menstrueren is al millennia bekend, evenals de ongemakken of
klachten die hiermee gepaard kunnen gaan. Maar hebben de hormonale veranderingen binnen de
menstruatiecyclus, of de psychologische en lichamelijke gevolgen daarvan, ook invloed op de prestaties van
scholieren? Onderzoek wijst aan dat er zeker invloed is op het alledaagse functioneren, zowel positief als
negatief, zonder consensus over significante beperkingen. Bij vrouwen met PMS, en met name bij vrouwen
met PMDD, kunnen klachten wel erg ingrijpen op het dagelijks leven.

Toelichting antwoord

Klachten
Nagenoeg alle vrouwen ondervinden in meer of mindere mate wel eens ongemakken geassocieerd met de
menstruatie (Souza, Ramos, Hara, Stumpf, & Rocha, 2012; Takeda, Imoto, Nagasawa, Muroya, & Shiina,
2015; Tolossa & Bekele, 2014). Bij 8-81% van de vrouwen zijn deze klachten danig vervelend en
consequent aanwezig dat er sprake is van premenstrueel syndroom (PMS), en bij 2-50% van vrouwen zijn
deze zodanig ernstig dat er sprake is van premenstruele dysfore stoornis (PMDD) (Brohi, Haider, Zehra, &
Amna, 2011; Hoyer et al., 2013; Omu, Al‐Marzouk, Delles, Oranye, & Omu, 2011; Pérez-López, Chedraui,
Pérez-Roncero, López-Baena, & Cuadros-López, 2009; Reed, Levin, & Evans, 2008; Resnick, Perry, Parry,
Mostofi, & Udell, 1998; Takeda et al., 2015; Tolossa & Bekele, 2014). Geschatte prevalentie loopt duidelijk
sterk uiteen, vermoedelijk vanwege verschillen in definities, onderzoeksmethodes, leeftijd
onderzoeksgroepen, en duur van de klachten (Omu et al., 2011; Rizk, Mosallam, Alyan, & Nagelkerke,
2006). Gemiddeld genomen liggen de prevalenties van PMS en PMDD rond, respectievelijk, 10-25% en 28% van menstruerende vrouwen. Wat accurate schatting van prevalentie ook lastig maakt is variatie in
heftigheid van PMS-klachten per cyclus; 72% van vrouwen rapporteert fluctuatie over tijd (Pérez-López et
al., 2009).
PMS en PMDD bevinden zich waarschijnlijk op een continu spectrum, maar PMDD onderscheidt zich van PMS
in de grote interferentie met het dagelijkse arbeids- en sociale leven, en tijdelijke stemmingsklachten die
lijken op milde depressieve symptomen (Pérez-López et al., 2009). PMDD is opgenomen in de DSM-5 en
wordt geassocieerd met meerdere heftige klachten (e.g. somberheid, geïrriteerdheid,

concentratieproblemen, vermoeidheid, pijn), beginnend enige tijd voor de menstruatie (American Psychiatric
Association, 2013).

Gevolgen voor schoolprestaties
Het is denkbaar dat bovengenoemde klachten invloed kunnen hebben op het dagelijks functioneren van veel
vrouwen. Er is echter weinig onderzoek gedaan specifiek naar de invloed van de menstruatiecyclus bij
adolescenten van schoolgaande leeftijd, en van menstruele klachten anders dan dysmenorroe werd lange
tijd onterecht aangenomen dat ze minder voorkwamen bij vrouwen in deze leeftijdsgroep (Fisher, Trieller, &
Napolitano, 1989; Vichnin, Freeman, Lin, Hillman, & Bui, 2006).
Voor de invloed van de menstruatiecyclus blijkt het, logischerwijs, belangrijk om onderscheid te maken
tussen de fase van de cyclus (folliculair; vòòr de eisprong, of lateraal/luteaal; vòòr de menstruatie), en
tussen gezonde cycli of het hebben van PMS/PMDD. Zo ervaren veel vrouwen stemmingswisselingen met
name in de laterale fase, maar werd alleen bij vrouwen met PMS significante toename in stemmingsklachten
gevonden (Hoyer et al., 2013).
Bij vrouwelijke scholieren bleek 8-15% incidenteel of regelmatig thuis te blijven vanwege (pre)menstruele
klachten (Sule & Ukwenya, 2007). Omu et al. (2011) vonden een relatie tussen thuisblijven van werk of
studie en de mate van pijn/discomfort tijdens menstruatie.
Over de invloed van de menstruatiecyclus op het presteren van vrouwen zijn gemengde resultaten.
Onderzoeken hebben gevonden dat vrouwen aan het eind van hun cyclus slechter presteerden op
aandachtstaken, mogelijk vanwege hormoonconcentraties (Hatta & Nagaya, 2009) of menstruele pijn
(Keogh, Cavill, Moore, & Eccleston, 2014). Volgens Resnick et al. (1998) was er echter geen of nauwelijks
verschil in cognitief functioneren tijdens verschillende fasen van de cyclus, bij zowel vrouwen met PMDD als
zonder.
Het is bekend dat er sekseverschillen bestaan voor bepaalde domeinen. Zo zijn bijvoorbeeld vrouwen over
het algemeen beter in verbale taken, en mannen beter in ruimtelijke taken (Defourney & Noort, 2016;
Genzel et al., 2012; Pletzer, Kronbichler, Ladurner, Nuerk, & Kerschbaum, 2011). Veranderende
hormoonspiegels tijdens de menstruatiecyclus lijken hier echter invloed op te hebben. Zo scoorden mannen
beter dan vrouwen op een werkgeheugentaak, maar minder goed dan vrouwen met een verhoogde (tijdens
en na ovulatie) concentratie estradiol (Hampson & Morley, 2013). Volgens Genzel et al. (2012) presteerden
vrouwen mid-luteaal het best op taken waar vrouwen beter in zijn, en in de menstruele fase het best op
taken waar mannen doorgaans beter in zijn, mogelijk gerelateerd aan de concentraties estradiol en
progesteron in de betreffende fases van de cyclus. Vergelijkbare resultaten werden gevonden in andere
studies (Hussain, Hanafi, Konishi, Brake, & Bohbot, 2016; Pletzer et al., 2011; Šimić & Santini, 2012; SolísOrtiz & Corsi-Cabrera, 2008).

Conclusie
Er is niet afdoende onderzoek bij de doelgroep van deze vraag gedaan om een eenduidig antwoord te
kunnen geven op de vraag hoe de menstruatiecyclus de (school)prestaties van jonge vrouwen beïnvloedt.

Cognitief functioneren hangt zeer waarschijnlijk samen met hormonale veranderingen tijdens de cyclus,
maar kan presteren in bepaalde domeinen zelfs ten goede komen. Dat vòòr en tijdens de menstruatie
psychische en lichamelijke veranderingen het dagelijks leven beïnvloeden staat buiten kijf. Bij de meeste
vrouwen, met een gezonde cyclus, zijn nadelige effecten hiervan waarschijnlijk minimaal. In verhouding
lijken vrouwen met PMS/PMDD wel een duidelijkere verslechtering in cognitieve functies tijdens de
premenstruele fase te hebben (Souza et al., 2012). Naast andere premenstruele klachten kunnen
vermoeilijkt sociaal functioneren en pijn, op school of vanwege thuisblijven, het dagelijks functioneren zeker
beïnvloeden. Bewustzijn van PMS en PMDD is belangrijk, alsmede het voorkomen van stigmatisering. Verder
heeft een gezonde levensstijl (e.g. veel bewegen, gezond gewicht, geen roken of alcoholgebruik, en
beperken van werkdruk en stress) een duidelijke invloed op het voorkomen of verminderen van
premenstruele klachten (Pérez-López et al., 2009).
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