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PMDD 
PreMenstrual Dysphoric Disorder 
 
Een cyclische, hormoongerelateerde 
stemmingsstoornis, waarbij symptomen steeds 
opkomen in de luteale fase van de cyclus en 
verdwijnen binnen een paar dagen na de start  
van de menstruatie. 
 

 
PMDD is géén hormonale disbalans,  

maar wél een ernstige, abnormale sensitiviteit  
van de hersenen op normale hormoonschommelingen. 
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1 op de 20 
5 tot 8% van de vrouwen lijdt in haar  
vruchtbare bestaan aan PMDD 
 

30% 
van deze vrouwen doet een zelfmoordpoging 

nog meer van hen hebben maandelijks  
last van hardnekkige gedachten aan  

zelfmoord of zelfbeschadiging 

 

Dit is een symptoom, geen gevolg! 
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Menstruatiecyclus 
• Dag 1 is de start van de menstruatie  
• Halverwege vindt de eisprong plaats  
• Daarna start de luteale fase 
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Bij PMDD heb je: 

Stemmingswisselingen, somberheid, huilbuien, 
gevoel van hopeloosheid, waardeloosheid, schuld 
en onzekerheid, angst, spanning, paniek, 
boosheid, irritatie, woede, ruzies, 
prikkelbaarheid, verminderde interesse in 
normale bezigheden, concentratieproblemen, 
vermoeidheid, eetbuien, fysieke pijn, opgeblazen 
gevoel, slapeloosheid of extreem veel slapen, 
gevoel overweldigd te worden of overprikkeling, 
gevoel van controleverlies, gevoel van derealisatie 
of dissociatie, suïcide gedachten of neigingen … 

… altijd vanaf de periode tussen  

de eisprong en menstruatie (luteale fase), 
tot aan de start van je menstruatie of een  
paar dagen daarna. 
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PMDD kost je elke cyclus 1 tot 3 weken. 
In de loop der jaren worden de PMDD 
symptomen erger. 

PMDD ontstaat vaak na een heftige hormonale verandering, 
zoals: 
 

• puberteit 
• start hormonale anticonceptie 
• morning-afterpil 
• miskraam 
• Ivf-behandeling 
• zwangerschap 
• PCOS 
• geboorte 
• overgang (met name de perimenopauze) 

Uit onderzoek is gebleken dat PMDD waarschijnlijk genetisch is 
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Het duurt gemiddeld 12 jaar voordat 
vrouwen met PMDD de juiste diagnose 
krijgen. 

PMDD wordt door artsen en behandelaren vaak 
verward met o.a.: 
 
• een depressie 
• een angstoornis of paniekstoornis 
• een bipolaire stoornis 
• een borderline stoornis 

 
Symptomen zijn bij PMDD echter alleen aanwezig in 
de luteale fase van de cyclus.* 

 

PMDD heeft per 11-06-2019 een WHO status  
(ICD-11 of disease GA34.41) 

*) Er bestaat ook PME (Premenstrual Exacerbation), waarbij een bestaande 
psychische aandoening altijd aanwezig is, maar deze wordt dan versterkt in de 
luteale fase. 
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Er is geen bloed –of speekseltest voor 
PMDD. De enige manier om het te 
diagnosticeren is het bijhouden van je 
symtomen gedurende 2 tot 3 cyclussen. 
Dit kan op papier of via een app. 

Er is geen geneesmiddel voor PMDD 

Wél zijn er ondersteunende 
behandelingen  

 
Er is geen one size fits all  
behandeling voor PMDD 
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Mogelijke behandelingen: 
(stappen in volgorde afgaan, waarin stap 2 en 3 omgedraaid 
kan worden en ook tegelijkertijd ingezet kunnen worden) 
 

1) Leefstijlveranderingen 
Dieetaanpassingen, voldoende rust inbouwen, stress vermijden, meditatie, 
bewegen, krachttraining, supplementen, algeheel bloedbeeld laten checken 
waaronder ook vitamines (vooral B12) en mineralen. 
 

2) Antidepressiva 
Met name Fluoxetine, Sertraline, Paroxetine, Citalopram en de Ecitalopram kunnen 
effectief zijn. Deze kunnen ingezet worden alleen in de luteale fase of je kiest ervoor 
om iedere dag te gaan slikken. 

 
3) Hormonale anticonceptie 
De meeste vrouwen met PMDD reageren erg slecht op hormonen. De pillen die het 
beste worden verdragen zijn de YAZ en de Zoely. 
 

4) GnRH agonisten 
Lucrin, Zoladex of Decapeptyl. Dit brengt je chemisch in de overgang. Aanvullende 
hormoontherapie (HRT) is daarbij zeer gewenst. 
 

5) Operatie 
Verwijdering eierstokken en, bij een slechte reactie op progesteron, ook de 
baarmoeder. Alléén na een testbehandeling met GnRH agonisten. 
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Merk je dat je mentale symptomen  
of (extreme) stemmingen fluctueren  
gedurende je cyclus, tijdens de  
luteale fase? Beperkt dit jouw  
dagelijks functioneren in zeer  
sterke mate? 
 
 Hou dan minimaal 2 tot 3 cyclussen bij hoe je  

je elke dag voelt en kijk of er een verband is.  
Hier bestaan apps en scoreformulieren voor. 

Laat je vervolgens door je huisarts verwijzen  
naar een geschikte gynaecoloog! 

 

Meer informatie over PMDD 
• Op onze website                  www.pmddnederland.nl 
• In onze besloten Facebookgroep     PMDD Nederland 
• Op de website van               www.iapmd.org 


