
Verslag ontbijtbabbel 

Op zaterdag 17 september 2022 ontbeten we samen met 28 vrouwen in het Gezondheidspunt Park 

Spoor Noord om het eens te hebben over menstruatie. Of maandstonden. Of regels. Of de rode 

vlag. Termen genoeg, maar toch praten we er niet makkelijk over. Vroeger al zeker niet. Gelukkig 

tijdens de ontbijtbabbel wel.  

Er blijft schaamte aan het thema kleven. Zo vertelt iemand:  ‘Ik herinner me nog goed dat ik op de 

speelplaats een ander meisje zag huilen. Toen ik naar haar toe ging om haar te troosten, vertelde 

ze me dat ze haar maandstonden had gekregen, maar dat ze bang was om uitgelachen te worden’. 

Bijna alle vrouwen hadden zelf een verhaal van de eerste keer dat ze hun maandstonden kregen, en 

het gevoel van er met niemand over te kunnen babbelen, ook thuis niet. 

 

‘Toen ik mijn maandstonden kreeg, was ik echt boos. Het enige wat ik  kon denken was ‘ik wil dat 

niet’. Ik schaamde me. Ik heb eerst enkel WC-papier gebruikt, daarna ben ik gaan zoeken in de 

kasten naar ander materiaal. Ook al had ik zussen en een moeder, er werd niet over gepraat.’  

De vrouwen op onze babbel proberen er zelf wel met hun kinderen over te praten, om er geen 

taboe van te maken. Al gaf één vrouw wel toe dat ze het in de supermarkt nog altijd ongemakkelijk 

vindt om menstruatiemateriaal open en bloot in de kar te leggen. ‘Zeker als het in promo is, dan is 

het teveel om ergens onder te verstoppen (lacht)!’ 

In het doorbreken van het taboe, zien deze vrouwen een belangrijke rol weggelegd voor de 

scholen. Daar wordt nu vooral veel verteld over veilig vrijen, SOA’s, seksuele opvoeding, maar het 

hele verhaal van de cyclus en je maandstonden, dat lijkt maar een klein detail. Terwijl het 

belangrijk is voor jongeren dit mee te hebben. En liefst al in de laatste jaren van de lagere school. 

En bij dit hele verhaal, moeten ook de ouders betrokken worden. Op de vraag of de vaders ook mee 

betrokken moeten worden, was er wat verdeeldheid in de groep. Al was er wel één gezin waar het 

de vader was die de gesprekken over menstruatie met zijn kinderen voert, en het 

menstruatiemateriaal gaat kopen. Een pluim voor die man, vanuit het hele projectteam! Een vrouw 

met al wat meer jaren op de teller, vertelde dat zij als jong meisje met haar klas op driedaagse 

retraite ging om over het thema te leren. Dit is misschien een interessant precedent om mee te 

geven aan de scholen van nu.  

De vrouwen praatten over de gebruiken in verschillende culturen. Overal zijn deze gebruiken 

anders, en dat is OK. Al voelt niet iedereen zich OK bij de gebruiken zelf: ‘Ik vond het heel 

angstaanjagend. Mijn mama, zussen en tantes organiseerden dan een soort feestje om me welkom 

te heten in de vrouwenwereld, terwijl ik helemaal mijn maandstonden niet wilde hebben.’ 

En of er gelachen mag worden met het onderwerp? Absoluut! Maar niet door mannen. Want zij, zij 

hebben geen idee. Ze kennen het gevoel niet. Er was één vrouw die vertelde dat ze tijdens het tv-

kijken met haar vader, wegzapte als er reclame voor maandverband op kwam.  

Ook het voorbeeld van de Menstruatiecoach of ‘period coach’ die een vrouwenvoetbalploeg in het 

leven heeft geroepen, werd besproken. Die coach gaat de menstruatiecyclus van alle speelsters in 

kaart brengen, zodat ze daar rekening kunnen mee houden in het trainingsschema. Op bepaalde 

momenten tijdens de cyclus lopen vrouwen namelijk meer risico’s op blessures en kan het 

bijvoorbeeld wenselijk zijn om de krachttraining aan te passen.  Dit idee werd positief onthaald op 

de ontbijtbabbel en bracht het gesprek ook op menstruatieverlof. Zouden vrouwen recht moeten 

hebben op één of twee dagen ziekteverlof tijdens hun menstruatie? ‘Vrouwen die er echt last van 

hebben, moeten daar recht op hebben, al moeten we opletten voor misbruik’, was de conclusie. 



Van menstruatieverlof naar de pijn en de ongemakken die menstruatie met zich meebrengt, en hoe 

dat niet altijd ernstig wordt genomen. Een deelneemster vertelt: “Ik heb endometriose, (een 

gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies, die normaal de 

binnenkant van de baarmoeder bekleden, ook buiten de baarmoeder voorkomen, meestal in de 

buikholte, op het buikvlies en de organen in het bekken1, red.). Daardoor heb ik veel pijn en veel 

bloedverlies. Mijn dokter nam dit niet serieus en zo ben ik in het ziekenhuis beland.” 

Maandstonden kunnen pijnlijk zijn, maar bij hevige pijnen en zwaar bloedverlies is het belangrijk 

dat dit serieus wordt genomen en dit niet gewoon wordt afgedaan als ‘dit zijn nu eenmaal je 

maandstonden’. De deelneemsters vonden dit ook belangrijk om mee te geven met jongeren. En bij 

dokters aan te kaarten: neem die klachten serieus.   

We waren blij dat Femma mee aan tafel schoof, zij lichtte een project toe dat ze in gevangenissen 

hebben gedaan. Hier is een menstruatieproduct duidelijk geen basisproduct, gevangenen moeten 

hiervoor betalen en hebben niet altijd het geld hiervoor. Zij hoorden verhalen van gedetineerden 

die een plastieken fles opensneden en deze inbrachten als ‘cup’.  Verhalen als deze snijden recht 

door onze ziel, en versterken onze overtuiging alleen maar dat we samen met Caritas moeten 

blijven pleiten voor het gratis aanbieden van menstruatiemateriaal. Als Schotland het kan, kunnen 

wij dat ook. 

We sloten deze voormiddag af met de vraag: ‘Stel dat je voor 1 dag Minister van Menstruatie was, 

wat zou je veranderen?’ De belangrijkste acties die onze deelneemster zouden ondernemen zijn: 

o Goedkoper naar de gynaecoloog kunnen; 

o Scholen verplichten om rond menstruatie te werken; 
o Menstruatieverlof invoeren; 

o Niet verplicht moeten zwemmen op school; 
o Mannelijke onderwijzers ‘opvoeden’ over dit thema; 

o Gratis maandverband beschikbaar stellen; 
o In media (vb. soaps) komt het thema menstruatie nooit aan bod, dit moet 

veranderen.  

 

Kortom, het was een geslaagde en boeiende voormiddag. We nemen deze input en warme 

contacten mee in de verderzetting van het project.  

 
1 https://www.uzleuven.be/nl/endometriose  


