
„Geweldig toch?”, lacht Paula Krag-
ten (53). „Wat dacht je van de Rus-
sen zijn in het land of Dracula’s
theezakje is geknapt. En zo zijn er
nog een paar duizend synoniemen
voor menstruatie. Hilarisch vaak.
Natuurlijk is menstrueren een
serieuze zaak, zo’n 1,2 miljard
vrouwen in de wereld zijn elke
maand aan de beurt, maar je mag
er best met een gezonde dosis
humor over praten.”

Merkwaardig
Zó, de toon is gezet. ’Gatverdam-
me’ is de eerste reactie die journa-
list en bladenmaker Paula Kragten
standaard krijgt als ze vertelt
dat ze zich dagelijks bezig-
houdt met menstruatie. Ze
startte in 2014 met het
online magazine ’Peri-
od!’ (in 2015 ging ook
een Engelse versie
online). En deze maand
verscheen haar boek
’Mooi rood is niet le-

lijk’. Een vrolijk maar tegelijk
serieus boek over een onderwerp
waar nog altijd een taboe op rust.
„Voor veel vrouwen is praten over
menstruatie not done. Alsof het
een giftig goedje is. Het gaat ver
hoor. Met een ingegroeide teenna-
gel loop je nog geen week door,
maar het duurt jaren voordat ze
met menstruatieklachten naar een
arts durven. Het is de grote frustra-

tie van gynaecologie professoren
die ik voor mijn boek ge-

sproken heb. Ze sloegen
met de vuist op tafel, zo

boos zijn ze”, zegt de
auteur.
„Het gaat over
bloed, dat is viezig.
De overgang is ook
niet sexy, maar daar
zit geen bloed bij.”

Kragten is al sinds haar puberteit
in de ban van menstruatie. „De
boodschap die je als jong meisje
krijgt vond ik merkwaardig. Je
moet trots zijn als je gaat menstru-
eren, het wordt gebracht als een
life event. En tegelijkertijd moet je
je schamen. Discretie aan de dag
leggen. Raar toch?”
Jaren later realiseerde Kragten zich
dat er in al die tijd geen ’donder’
veranderd was in het schaamtever-
haal. „We lopen op de camping
demonstratief met een rol wc-
papier onder de arm, maar op
kantoor mag niemand zien dat het
tijd is voor de wisseltruc. Tampons
en maandverband worden in mou-
wen, laars of bh verstopt. Als je elk
uur met je it-bag langs je collega’s
wandelt, kun je net zo goed een
tampon aan het touwtje rond-
zwaaien of met een pak maandver-
band op je hoofd balanceren. Wist
je dat uit onderzoek blijkt dat

vrouwen die een tampon uit de
tas verliezen minder serieus

worden genomen dan vrouwen
die een deo verliezen? Men-
strueren is een zwaktebod. Zo

diep zit het”, zucht Kragten.
Ze verslond en verzamelde in de

loop der jaren kasten vol met
informatie over menstruatie. 

Vernietigende kracht
Tragische verhalen, grappige anek-
dotes, hilarische advertenties. „Hoe
ging het vroeger? Hoe gaan andere
culturen ermee om?” Toen uitgever
Splint Media haar vorig jaar vroeg
of het niet tijd werd een boek te
schrijven over het taboe-onderwerp
zei ze meteen ja. „Vrouwen zijn
gemiddeld 6,8 jaar van hun leven
ongesteld. Een flink deel van je
leven. Dat verdient aandacht. Het
moest wel een boek met humor
worden. Ik ben geen geitenwollen

sok, die gelooft in het complot van
mannen tegen vrouwen en die het
menstruatieverhaal vanuit de femi-
nistische hoek benadert.”
In ’Mooi rood is niet lelijk’ zet
Kragten alle aspecten op een rij. Ze
duikt in het verleden, toen veen-
mos, gedroogd gras en reepjes
gedroogd leer het bloed opvingen.
Kragten gaat ook in op de mythes.
Zo zou menstruatiebloed vernieti-
gende kracht hebben: wijn wordt
zuur, bloemen verwelken, ivoor
verliest zijn glans. En de fysieke
kant wordt ruim belicht. Wanneer
moet je dringend naar een arts?
„Krom lopen van de pijn is echt
niet normaal. Hevig bloedverlies
ook niet. Met hevig poepverlies ga
je toch ook naar een arts?”
Ook mannen spelen een rol in het
boek. „Ze houden niet van men-
struatie. Geeft niks. Vrouwen zijn
ook niet bijzonder gecharmeerd

van het onderwerp prostaat. Man-
nen die geen maandverband dur-
ven kopen, ook al staat het op het
boodschappenlijstje. Ze bestaan.”
Mannen die het voor zichzelf ko-
pen ook, onthult Kragten. Formule
I coureur Nico Rosberg plakt
maandverband in zijn helm zodat
zweet niet in zijn ogen loopt. Sur-
vivalexpert Creek Stewart gebruikt
tampons om vuur aan te leggen.
De Britse topkok Heston Blumen-
thal proeft alles beter als hij een
tijdje een schone tampon in zijn
mond heeft gehad’, schrijft Krag-
ten.
De auteur hoopt dat de nieuwe
generatie eindelijk eens iets min-
der krampachtig met menstruatie
omgaat. „Zie het niet als vies, maar
haal er juist kracht uit, wees trots
op jezelf. Stoer toch dat je vijf
dagen per maand bloedt, zónder
dood te gaan.”

Afrekenen
met de grote
rode kramp

Susanne van Velzen 
s.van.velzen@hollandmediacombinatie.nl

De rode Ferrari staat voor de deur.
Menig mannenhart gaat sneller
kloppen als zijn vrouw hem met
deze woorden wekt. Helaas. Som-
mige mannen weten dan hoe laat
het is. Ze is ongesteld.

Boek

Mooi rood is niet lelijk
Door Paula Kragten, 
uitgeverij Splint Media.
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Fleboloog Michael Mooij van Cen-
trum Oosterwal: ,,Lipoedeem geeft
klachten als een zwaar en moe
gevoel van de benen. Ook onstaat
er vaak vocht in de benen. Soms
ervaren patiënten met lipoedeem
een bandgevoel rond de enkels.
Deze klachten kunnen verminde-
ren door het dragen van een elasti-
sche kous. 
Vetweefsel aan romp en buik ver-

dwijnt als eerste als men afvalt. Bij
lipoedeem zit het vetweefsel vooral
aan de benen en armen. Dit vet is
veel lastiger weg te krijgen. Daar-
naast lijkt het erop dat het vetweef-
sel bij lipoedeem sowieso minder
gemakkelijk wordt afgebroken.
Het vetweefsel kan goed met lipo-
suctie worden verwijderd. Na de
liposuctie moet de patiënt zijn
gewicht wel constant houden om

hernieuwde toename van het lipoe-
deem te voorkomen. Want lipoe-
deem kan helaas niet genezen
worden.”
Op NHD.nl/gezond kunt u meer
lezen over dit onderwerp. Daar
kunt u tot dinsdag ook vragen
stellen over ochtendstijfheid.

Zorgvraag
van de
week

Alleen liposuctie en kous helpen
Is lipoedeem
te behande-
len?

➔ Meer zorgnieuws op 
NHD.nl/gezond Michael Mooij.

✱ Alle vrouwen gooien samen
jaarlijks zo’n 45 miljard sanitaire
producten weg. Duurzame mid-
delen als menstruatiecups (gaan
vijftien jaar mee) en wasbaar
maandverband en tampons zijn
in opmars. Via de site Etsy.com
zijn herbruikbare tampons te
koop en patronen om ze te haken. 
✱ In Nederland menstrueren
meisjes voor het eerst als ze ge-
middeld 13,05 jaar zijn. In 1955
was dat 13,66 jaar. In 1830 men-
strueerden West-Europese meis-
jes voor het eerst toen ze ongeveer
zeventien waren. 
✱ Er zijn meer dan 200 menstru-
atie-apps. Populair is Clue, die
aangeeft wanneer je vruchtbaar

bent, wanneer je humeur daalt en
wanneer je ongesteld gaat wor-
den. De app geeft een seintje als je
menstruatie een dag te laat is. En
herinnert je aan de pil. 
✱ Lydia Pinkham’s Vegetable
Compound, een kruidendrank
tegen menstruatieklachten, werd
een hype in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Het geheime
ingrediënt (een stevige hoeveel-
heid alcohol) droeg daar onge-
twijfeld aan bij. 
✱ Heb je een offday, kijk dan op
Youtube naar de hilarische men-
struatiefilmpjes van Period Fairy
en Helloflo, een alternatief voor
de kattenfilmpjes. Je voelt je met-
een een stuk beter.

Hilarische menstruatiefilmpjes
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Paula Kragten
schreef een boek
over menstru-
atie. FOTO HELLEN
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