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A
ls Rosemarijn (28) uit
Utrecht ’s ochtends wakker
wordt, grijpt ze meteen naar
haar telefoon. Ze checkt
WhatsApp, Facebook, Inst-
agram en ten slotte Maya,

een menstruatie-app. Die voorspelt op ba-
sis van haar cyclus hoe ze zich vandaag zal
voelen. Vanochtend bijvoorbeeld, op dag
16 van haar cyclus, voorspelde de app d at
ze vandaag misselijk, moe, droevig, ge-
frustreerd en verward zal zijn en ge-
wichtstoename zal hebben.

Soms zijn de voorspellingen wat vrolij-
ker, zoals drie dagen geleden. Naast wat
jeuk en zwakte, voorspelde Maya dat ze
zich gelukkig, sexy en zelfverzekerd zou
voelen. Op sommige dagen, zoals van-
ochtend, maakt Rosemarijn een
screenshot van de voorspellingen en
stuurt deze naar een vriendin die ook
Maya gebruikt. „Wordt weer een lekkere
k u td a g ”, typt ze erbij.

Rosemarijn wil niet met haar achter-
naam in de krant, omdat ze het gebruik
van de app een persoonlijk onderwerp
vindt. Ze is één van de wereldwijd zeven
miljoen dagelijkse gebruikers van Maya –
een van tientallen apps die bijhouden
wanneer vrouwen vruchtbaar zijn en wan-
neer niet; vrouwen gebruiken de apps om
zwanger of juist niet zwanger te raken, om
te zien wanneer ze ongesteld moeten wor-
den of om meer over hun cyclus te leren.

Daarom geven veel apps ook andere in-
formatie dan over vruchtbaarheid, zoals
tips („let in deze periode extra op je huid,
de kans op pukkeltjes is groot, drink veel
w ate r.”). Het zijn voorspellingen geba-

seerd op de dag van de cyclus en bijbeho-
rende hormonen – zoals opgewonden-
heid in de vruchtbare tijd en moeheid
rond hun menstruatie.

Er komt een pijnprikkel aan, zegt Maya
Hoe gedetailleerder een vrouw i n fo r m a -
tie invoert over haar cyclus, seks en bui-
en, hoe accurater de voorspellingen, zegt
app Maya. Klopt dat? En beïnvloedt dit
soort apps het dagelijks leven?

De apps hebben niet altijd een positief
effect. Hoogleraar gezondheidspsycholo-
gie Andrea Evers van de Universiteit Lei-
den zegt dat veel apps die over de gezond-
heid gaan ongewenste neveneffecten heb-
ben. Evers doet onderzoek naar placebo-
effecten en de invloed van verwachtingen
op een ziekteproces. Zij zegt dat de kans
groot is dat een vrouw als Rosemarijn die
deze voorspellingen leest, zich ook daad-
werkelijk zo gaat voelen. „Uit studie blijkt
dat als mensen een instructie lezen waarin
staat dat ze bijwerkingen ontwikkelen, ze
vaker bijwerkingen rapporteren.”

Zo creëert bijvoorbeeld alleen al de ver-
wachting dat er een pijnprikkel komt,
eenzelfde hersenactiviteit als de daad-
werkelijke pijnprikkel. Vrouwen die deze
app gebruiken, hebben daarmee een gro-
tere kans juist de genoemde emoties zelf
te ervaren, terwijl ze slechts a l ge m e n e
voorspellingen volgen.

De universiteit van Washington publi-
ceerde vorig jaar een van de eerste weten-
schappelijke studies naar menstruatie-
apps. De onderzoekers bestudeerden
2.000 recensies van verschillende apps,
lieten 687 vrouwen een enquête invullen

en interviewden 12 vrouwen. Volgens het
onderzoek boden de meeste apps te wei-
nig mogelijkheden om het gebruik écht
persoonlijk te maken. Vrouwen konden
bijvoorbeeld foute voorspellingen niet
aanpassen of aangeven waarom een cy-
clus anders liep dan verwacht. Daardoor
waren de voorspellingen alleen accuraat
bij vrouwen met een reguliere cyclus.
Ook hielden de apps volgens de onder-
zoekers te weinig rekening met verschil-
lende leeftijdsgroepen, zoals tussen een
puber en een vrouw in de menopauze.

Toch denkt antropoloog Iris Verstappen
dat sommige menstruatie-apps het per-
soonlijk genoeg maken om een vrouw iets
over haar eigen cyclus te leren. Volgens
Verstappen, die door onder meer work-
shops en gesprekken vrouwen leert
schommelingen van hun cyclus in hun le-
ven te integreren, bestaan er twee soorten
apps: apps die werken volgens de kalen-
dermethode en de vruchtbaarheidbe-
wustzijns-apps. De eerste soort zou ze
niet aanraden, ze werken namelijk los van
het lichaam. „Je hoeft er niets voor te me-
ten, alleen in te vullen wanneer je men-
strueert en optioneel je buien en sympto-
m e n .” Als een vrouw niet echt goed in
haar vel zit, zegt Verstappen, wordt dat
met zo’n app alleen nog maar meer van
buitenaf gecontroleerd. „Ze geven alleen
maar aan hoe je je moet voelen, niet echt
e mpowe ring.”

Bij vruchtbaarheidbew ustzijns-app
moeten vrouwen veel meer informatie in-
voeren. Ze meten dagelijks de lichaams-
temperatuur, de opening en hoogte van
de baarmoedermond en de dikte van de

afscheiding. Van deze informatie maakt
de app een statistiek. Verstappen zelf ge-
bruikt de app Kindara. Natural Cycles en
Clue zijn volgens haar even betrouwbare
apps. „Deze methode van anticonceptie
is volgens de Wereldgezondheidsorgani-
satie 98 procent effectief omdat je echt
ziet wanneer je vruchtbaar bent. En deze
techniek helpt een vrouw wel om haar li-
chaam beter te leren kennen. Ze weet hoe
zij persoonlijk reageert op de cyclus en
welke hormonen haar beïnvloeden en
kan haar dagelijks leven daarop invullen.”

Hulpmiddel bij het plannen
Er zijn vrouwen die de app gebruiken als
hulpmiddel bij het plannen van activ itei-
ten. Zo plant Judith Verwij (40) uit
Utrecht spannende activiteiten als brain-
storms en salesgesprekken in de vrucht-
bare periode, en makkelijkere, organisa-
torische taakjes rond de menstruatie. Het
maakt haar cyclus „relaxter ” nu ze mee-
b e we e g t in plaats van zich ertegen verzet.
Verwij meet baarmoedermond en af-
scheiding niet, maar ontdekte wel door
een analyse van haar statistieken in de
Clue-app dat ze geen huiduitslag krijgt
tijdens haar ongesteldheid, maar daarna.

De stap van anticonceptiepil naar dage-
lijks de stand van je baarmoedermond
meten kan ook wel groot zijn, denkt Ver-
stappen. Als haar cliënten stoppen met
de anticonceptiepil raadt ze hun eerst aan
een dagboek bij te houden en hun
lichaam te observeren. „Of bijvoorbeeld
eerst eens hun bloed van dichtbij te bekij-
ken. Dat kan al veel lichaamsbewustzijn
o p l e ve re n .”

G o e i e m o rge n !
Vandaag ben

je gelukkig
Overal is een app voor. Ook

voor het bijhouden van
de menstruatie en

v r u c ht b a a r h e i d .
tekst�Daan�Borrel
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Pr�i�va�c�y
Wat�doen�apps�met
data�van�gebruikers?

Wat�gebeurt�er�met�alle�per-
soonlijke�data�van�gebruikers
van�de�menstruatie-apps?
Frederik�Zuiderveen�Borgesius�is
onderzoeker�naar�privacy�en
onlinedata�bij�het�IViR�Instituut
voor�Informatierecht�aan�de
Universiteit�van�Amsterdam.

Bij�het�doorlezen�van�het�privacy
beleid�van�de�app�Maya�ziet�Zui-
derveen�Borgesius�wel�„een�paar
verontrustende�dingen”.Ten�eer-
ste:�het�bedrijf�is�gevestigd�in�India.
En�dat�land�heeft�geen�p�r�i�va�c�y�w�e�t�.
Wie�een�gezondheidsapp�wil,�kan
volgens�hem�het�beste�kiezen�voor
een�die�is�gevestigd�is�in�Nederland
of�Europa.�Schokkender�is�volgens
hem�de�volgende�zin:�„We�may�sha-
re�your�information�with�our�spon-
sors,�and/or�business�partners.”
„Het�bedrijf�kent�zichzelf�het�recht
toe�jouw�informatie�met�allerlei�be-
drijven�te�mogen�delen.�Als�ik�Rose-
marijn�was,�zou�ik�deze�app�zo�snel
mogelijk�van�mijn�telefoon�gooien.”

Of�Maya�met�„your�information”
alleen�naam�en�IP-adres�bedoelt
of�ook�andere�informatie�die�een
vrouw�deelt,�zoals�wanneer�ze
seks�heeft,�wordt�in�het�beleid�zelf
niet�duidelijk.�Oprichter�en�eige-
naar�John�Paul�licht�per�e-mail�toe
dat�een�derde�partij�hun�adverten-
ties�bezorgt�en�dat�deze�partij�geen
toegang�heeft�tot�de�persoonlijke
gegevens�–over�seks,�buien,�cy-
clus�–die�een�gebruiker�invoert.

Hoe�persoonlijk�kunnen�adver-
tenties�worden;�kan�een�men-
struatie-app�zien�dat�een�vrouw
zwanger�is�geworden�en�vervol-
gens�luiers�naar�haar�laten�op-
s�t�u�re�n�?�Zuiderveen�Borgesius:�„Ik
heb�hier�nog�nooit�van�gehoord,
maar�in�theorie�zou�het�kunnen.
Maya�haalt�namelijk�je�„precieze�lo-
ca�t�i�e” uit�je�telefoon.�Maya�zou�dus
je�adres�kunnen�achterhalen.”

Maar�in�de�praktijk�zegt�een
bedrijf�als�Maya�doorgaans�iets
als:we�hebben�hier�een�vrouw�die
in�Nederland�woont,�rijker�dan
gemiddeld�is�omdat�ze�een�iPhone
heeft,�wie�wil�daaraan�adverteren?
Een�merk�inlegkruisje�bijvoorbeeld
kan�dan�advertenties�voor�die
vrouw�inkopen.�Zuiderveen�Borge-
sius:�„Maar�het�is�niet�alsof�app-be-
drijven�zeggen:�wie�wil�er�maand-
verband�aan�Rosemarijn�(28)�uit
Utrecht�verkopen?�Meestal�cate-
goriseren�bedrijven�gebruikers�in
groepen,�waaraan�andere�bedrij-
ven�gericht�kunnen�adverteren.”

Maya�zelf�heeft�toegang�tot�de
data.Oprichter�John�Paul�zegt
gegevens�alleen�te�gebruiken�om
gebruikers�te�helpen�met�het�ont-
dekken�van�nieuwe�„producten�en
d�i�e�n�s�t�e�n”. „Als�een�vrouw�aangeeft
dat�ze�zwanger�wil�worden,�raden
we�haar�bijvoorbeeld�zwanger-
schapstesten�aan.”

O p g ev o e d

Hoe doorbreek
ik thuis
s e k s e - ro l l e n?

Elke week legt Annemiek
L eclaire een lezersvraag
over opvoeding voor aan
d e s k u n d i ge n .

M
oeder: „Als ik die
ouder wetse
sprookjes van
Grimm voorlees,
zeg ik altijd tegen
mijn vierjarige

dochter: ‘jij hoeft je niet te laten kie-
zen door een prins hoor, je mag ge-
woon lekker zelf op dat witte paard
gaan zitten’.

„Ik vind de sekse-rollen in onze
maatschappij nog steeds zeer proble-
matisch. Jongens moeten flink zijn
en meisjes het object van begeerte.
We lopen daardoor als mannen en
vrouwen verkromd door het leven.
We zeggen wel dat het moet verande-
ren, maar ik zie de stereotyperingen
nog steeds overal. Neem die recente
Sire-campagne ‘Laat jij jouw jongen
genoeg jongen zijn?’, over jongens de
ruimte geven om te ravotten. Niet
iedere jongen wil ravotten, en veel
meisjes wel. En kijk naar de glossies,

Dr.�Bas�Levering is
hoofdredacteur�van

Pedagogiek�in�Praktijk.

Drs.�Liesbeth
G�ro�e�n�h�u�i�j�s�e�n�is

klinisch�pedagoog.
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en naar de aandacht voor de a n gel s
van Victoria’s Secret. Het houdt iets
in stand dat ik toxic masculinity
noem: jongens die denken dat echte
mannen over grenzen gaan, en meis-
jes die leren dat echte vrouwen zich
laten begeren.

„Ik heb een zoon van 2 en een
dochter van 4, en ik vraag me af hoe
mijn man en ik ze zo kunnen opvoe-
den dat ze zich niet laten beperken of
sturen door sekse-rollen. En hoe ma-
ken we ons daarbij los van de bood-
schappen waarmee we zelf zijn opge-

voed? Mijn man vindt het lastig om
over gevoelens te praten en ik ben
heel beschermd opgegroeid met een
grote nadruk op voorzichtig zijn. Hoe
pakken we die doorbreking hier in
huis aan?”

Naam�is�bij�de�redactie�bekend.
(Deze�rubriek is�anoniem,�omdat
moeilijkheden�in�de�opvoeding�gevoelig
liggen.)

Wilt�u�een�dilemma�voorleggen?�Stuur
uw�vraag�naar�o�p�g�evo�e�d�@�n�rc�.�n�l

Empathie bevorderen
Liesbeth Groenhuijsen: „Sekse-specifiek gedrag verander je niet zomaar, om-
dat er een behoorlijke evolutionaire component in zit. ‘D oorbreken’ vind ik
daarom te hard klinken. Een andere bedding geven kan wel.

„Wat kinderen helpt om andermans grenzen te leren respecteren, en die
van henzelf, is om ze sensitief te maken voor hun eigen gevoelens en die van
anderen. Door empathie te bevorderen. Dat doe je door steeds even onder
woorden te brengen hoe mensen in de omgeving van kinderen zich voelen,
hoe papa zich voelt, hoe de juf zich voelt.

„Het is goed om verschillen tussen mensen te benadrukken, met het accent
op de acceptatie en de waardering daarvan. Dat is breder dan sekseverschil-
len alleen. Als je de gelijkwaardigheid van die verschillen benadrukt, dan
hobbelt seksualiteit daar vanzelf in mee.

„In dit gezin zijn een jongen en een meisje, en een vader en een moeder;
stof genoeg om over sekseverschillen te praten, maak die onderdeel van geza-
menlijke reflectie.

„U hoeft het niet alleen te doen: de samenleving en de tijd helpen al om daar
steeds iets in op te schuiven. We zien niet alleen a n gel s , maar ook dat op scholen
en de werkvloer fermer wordt opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag.”

Ambities kinderen ondersteunen
Bas Levering: „Moeder kan optimistisch zijn. De emancipatie is op de gelijke
beloning na geslaagd. Meisjes streven jongens voorbij in opleidingsniveau en
mannen vinden het steeds leuker om voor de kinderen te zorgen. Voor een
bijdrage in het huishouden halen ze ook steeds minder hun neus op. Des te
merkwaardiger dat het beeld van vrouw als lustobject in de jeugdcultuur blijft
bestaan. Vooral in de gangstarap. Ook het sprookje van de romantische liefde,
waarin de prins de prinses verovert, is hardnekkig in onze cultuur aanwezig.

„Flink wat jarenzeventigouders zullen met een glimlach terugkijken op
hun pogingen hun kinderen ‘niet-seksespec ifiek’ op te voeden. Jongens
moesten ook met poppen en meisjes ook met autootjes spelen, maar dat lukte
van geen kant. Tegen biologische voorkeuren in opvoeden is een verloren
zaak. Ook bij jongensachtige meisjes die wel van stoeien en niet van met pop-
pen spelen houden. Wat moeder wél kan doen is de ambities van haar kinde-
ren ondersteunen, welke dat ook zijn. Ook kan ze thuis samen met haar man
het culturele beeld van de vrouw als lustobject blijven bekritiseren. Wat mij
betreft zou het sprookje over de prins en de prinses die nog lang en gelukkig
leven in de opvoeding veel meer gerelativeerd moeten worden.”FO
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‘De maker van
de app kent
zichzelf het
recht toe jouw
informatie
met bedrijven
te mogen
d e l e n’


