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Amenorroe 
(NHG-standaard Amenorroe-M58, 2018) 

 

Amenorroe: uitblijven van menstrueel bloedverlies in de reproductieve 
levensfase. 

Primaire amenorroe: uitblijven van de menarche tot na de 16e 
verjaardag.1) 

Secundaire amenorroe: uitblijven van de menstruatie gedurende zes 
maanden of langer na eerder wél aanwezig te zijn geweest.2) 

 

Oligomenorroe (weinig frequente menstruatie): een interval van meer dan 35 dagen, maar 
minder dan zes maanden tussen de menstruaties. 

Functionele amenorroe: amenorroe als gevolg van een stoornis in de hormonale regulatie 
van de cyclus, bij afwezigheid van een organische oorzaak.3) 

 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-amenorroe#note-1
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-amenorroe#note-2
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-amenorroe#note-2
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-amenorroe#note-3
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Diagnostiek bij amenorroe 

• Zwangerschapstest 

• FSH en oestradiol 

• Prolactine 

• TSH 

• (Transvaginale ECHO) 

 



Zwangerschapstest 

HCG meting 

 

• Kwalitatief in urine  

• Pas op vals negatieve uitslagen in de vroege zwangerschap 

 

• Kwantitatief in bloed (βHCG) 

• Vaststellen van zwangerschap 

• MOLA zwangerschap 

• Tumormarker (bv chorioncarcinoom) 



Consmentenbond ism NVKC 
Blaastontsteking 
Cholesterol 
Zwangerschap 



Meting van FSH en oestradiol 

• Bij vermoeden van vroegtijdige overgang bij vrouwen jonger dan 
40 jaar  

• Let op: een hoge FSH-waarde sluit niet uit dat er nog een 
ovulatie (en menstruatie) kan optreden  

 

• FSH/LH/oestradiol: immunoassays 

 

• FSH/LH onderdrukt bij: 

• Kinderen 

• Vrouwen met pilgebruik 

• Pathologie  
 

) 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-amenorroe#note-20
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-amenorroe#note-20


Meting van prolactine 

Symptomen: 

• Galactorroe 

• Gezichtsveldstoornissen 

• Hoofdpijn 

• Libidoverlies 

 

Prolactine meten (NHG): 

• Dubbelzijdige galactorroe 

• Bovenstaande klachten 

• Amenorroe van meer dan 1 jr 
(micro-adenoom) 

 
 

 

 

 



Andere prolactine uitdagingen.. 

• Prolactine concentratie hoogst in de slaap en laagst aan het einde van de ochtend 

• Referentiewaarden verschillen per lab 

• Hoge biologische variatie: 2 keer meten 

 

Overige oorzaken van een prolactine verhoging: 

• Stress 

• Tepelstimulatie 

• Geneesmiddelen: 

• Anti-psychotica 

• Anti-depressiva 

• Anti-emetica 

• Cardiovasculaire middelen 

• Macroprolactine 

 



Macroprolactine? 

Macroprolactinoom 
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Diagnostiek bij overgang (op indiatie) 

• Zwangerschapstest (uitsluiten graviditeit) 

• Bepaling van Hb (bij langdurig overvloedig bloedverlies) 

• Bepaling TSH (vermoeden hyperthyreoidie) 

• Bepaling van glucose en lipidenspectrum (indien 
hormoontherapie) 

• Bepaling FSH/LH/oestradiol: een verhoogde FSH waarde sluit 
geen ovulatie uit 

 

 

 



AMH (anti-Mullerian Hormone) 

Vrouw: AMH wordt geproduceerd door de granulosa cellen van kleine groeiende follikels  
Man: AMH wordt geproduceerd door de Sertoli cellen 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ4NSns9blAhVIKlAKHZFOCXwQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://docplayer.nl/68538297-Is-er-een-plaats-voor-de-bepaling-van-antimulleriaans-hormoon-amh-in-het-voorspellen-van-de-spontane-kans-op-zwangerschap.html%26psig%3DAOvVaw3SZzhSg8iISL9hFk-XT3zF%26ust%3D1573156503525647&psig=AOvVaw3SZzhSg8iISL9hFk-XT3zF&ust=1573156503525647


AMH 

• Marker van “ovariele reserve” 

• Verlaagd bij POF/overgang (AMH ND <5 jr) 

• Verhoogd bij PCOS 

• Voorspeller van follikel opbrengst bij stimulatie 

• Geen correlatie met zwangerschapskans 

 



Spiegelinformatie voor 
amenorroe en overgang 



Spiegelinformatie  
2017+2018 

NZa-tarieven 2019: 

- FSH: € 6,06 

- LH: € 6,38 

- E2: € 8,37 

- Prog: € 8,50 

 

Huisartsenpraktijk FSH LH Oestradiol Progesteron 

          

Fascinatio 39 20 34 7 

Flier, van der         

GHC Charley Toorop 4   1   

GHC Krimpen         

GHC Nesselande 41 38 22 3 

GHC Oosterflank 9 9 5 4 

GHC Schenkel 5 3 2   

GHC Spoorlaan 2 1 1   

Johan Jongkindrade         

Rozenburcht 2   2   

Spek, van der 7 5 7 1 

Overig 71 32 36 12 

Eindtotaal 180 108 110 27 



https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/vector/menopause-and-andropause-gm917766476-252478356&psig=AOvVaw3Yjfk6TG_Dnk8jRAPgUJbs&ust=1572694022677000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjAtvbzyOUCFQAAAAAdAAAAABAS


Dokter kunt u mijn testosteron meten? 

› 2 x ochtend testosteron (nuchter) 

· Diurnaal ritme 

· Glucose/eten 

› Leeftijd 

› SHBG/Albumine variatie 

 

 













Sportieve uitdagingen 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


