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HORMONEN & JĲ
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Hormonen gaat niet alleen over vruchtbaarheid en bijvoorbeeld de
menopauze, maar ook over lichaamsgewicht, je stemmingen, je
gewicht en hoe je je voelt.
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Cortisol
Cortisol bereidt ons lichaam voor om fysiologisch om te gaan met stress en het

helpt ons te overleven. 
 

Wordt aangemaakt in de bijnieren
 

Verantwoordelijk voor  ons metabolisme: gewichts- en vetverdeling - eiwitomzet
en detoxcapaciteit van de lever.

Verhoogt de weerstand tegen infecties
Vrij maken van energie en verhogen van de opname van suiker in het bloed

-Spieropbouw en botten
Geheugen, leren, slaapkwaliteit, 
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WAT VEROORZAAKT EEN HOGE CORTISOL?

Chronische en aanhoudende stress; mentaal, emotioneel, fysiek of spiritueel.
We ervaren tot 50 stressreacties per dag

Andere oorzaken:
Hoge bloedsuikerspiegel

Voedselovergevoeligheden of allergieën 
Te veel sporten

Beperkende diëten en bijvoorbeeld vasten - lichaam denkt dat er hongersnood is
en veroorzaakt een nieuwe stressreactie
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KLACHTEN VAN EEN VERSTOORD CORTISOL

Vermoeid, gespannen gevoel, moeite met inslapen of doorslapen, haasten van
de ene taak naar de andere, angst, nervositeit, paniek aanvallen, snel afgeleid,
hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegels, onregelmatige menstruatiecycli, zelfs
verminderde vruchtbaarheid, huidziekten zoals eczeem, maag/darmklachten,
drang naar koolhydraten, ofwel suikers, hoofdpijn / migraine, snel infecties en
misselijkheid.
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AANDACHT

Bij een disbalans in je cortisol is het van belang dat je direct de touwtjes in handen
neemt. 

Er is per direct een leefstijlinterventie nodig, want het is simpelweg onmogelijk om je
met een cortisol disbalans goed te voelen. Ongeacht of je nu te veel of te weinig
cortisol aanmaakt. 

Je kunt zelf direct aan de slag gaan met je voeding, je mindset en beweging.
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PROGESTERON
Progesteron is een belangrijk vrouwelijk hormoon dat een grote rol speelt in je

menstruatiecyclus, maar ook bij zwangerschap. Onmisbaar dus voor onze
eigenlijke bestaansreden: voortplanting. 

Wordt aangemaakt in de bijnieren, brein en eierstokken
 

Zorgt ervoor dat baarmoederslijmvlies zicht voorbereidt voor de innesteling van
een eitje. Progesteron is in het eerste gedeelte van de zwangerschap dan ook
mega-belangrijk om de zwangerschap in stand te kunnen houden. Bij een tekort
is dit niet mogelijk en zal de zwangerschap worden afgebroken.
Progesteron zorgt ook voor verslapping van het spierweefsel, ook dit is weer
belangrijk tijdens zwangerschap.
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PROGESTERON
 

Draagt bij aan goede slaap.
Onderdrukt tijdens de zwangerschap licht de schildklier, zodat moeder genoeg

reserves heeft voor tijdens de borstvoeding.
Verhoogt de lichaamstemperatuur.
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LAAG PROGESTERON

Er is nooit sprake van een overproductie van progesteron, wat we bij oestrogeen
bijvoorbeeld wel zien.  Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat je tekort produceert

omdat je lichaam te druk is met stress. 

Klachten: 
onvruchtbaarheid, vroege miskraam, angst, cyclische hoofdpijnen, PMS, kortere

menstruatie dan 4 dagen, niet stressbestendig zijn, pijnlijke borsten
, aankomen zonder aanwijsbare reden, paniekaanvallen, vocht vasthouden
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Verhogen van het progesteron:

Er zijn verschillende manieren om je progesteron te verhogen. 

Het is natuurlijk het beste om dit op een zo natuurlijk mogelijke manier te proberen.
Zowel met gezonde voeding als met een aantal vitaminen die belangrijk zijn voor de
aanmaak van dit hormoon. Zink, B6, magnesium en vitamine C zijn hier voorbeelden
van. 

Heb je een zwangerschapswens dan kun je een zwangerschapssupplement nemen,
deze bevatten in de meeste gevallen al deze elementen.
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OESTROGEEN
De functie van oestrogenen in ons lichaam is opbouwend en herstellend bij

schade. Het is een celgroei bevorderend hormoon en doet dit o.a. in de volgende
weefsels: botten, slijmvliezen, bindweefsel, zenuwstelsel, hersenen, hart,

darmen, ogen, borsten en gewrichten.
 

 Oestrogeen kan worden aangemaakt in de bijnieren, eierstokken, het vetweefsel
of de placenta (tijdens zwangerschap).

 
Oestrogeen werkt in de vruchtbare periode samen met progesteron, dit moet

ying/ yang zijn. Hierbij is oestrogeen dominant in de eerste helft van de
menstruatiecyclus en progesteron in de tweede helft. 
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VERSTORINGEN IN HET OESTROGEEN
 
 

Stress -> hoge cortisol (stress) blokkeert namelijk de progesteronreceptoren
Overbelasting van de lever (druk met ontgiften van verstorende stoffen etc en

heeft geen tijd om oestrogeen af te breken) waardoor; 
 

Oestrogeendominantie ontstaan  (teveel oestrogeen en oestrogeen  wordt dan
dominant over progesteronspiegels)
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KLACHTEN TE HOOG OESTROGEEN

Hevig bloeden, gevoelige borsten, cysten, vleesbomen, endometriose, PMS-
symptomen - stemmingswisselingen,

depressie, pijn halverwege de cyclus, migraine, angst, huilerigheid, wattig gevoel
in de hoofd (hersenmist)
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LAAG OESTROGEEN

Peri-menopauze, menopauze en nu zichtbaar bij jongere vrouwen en tieners
door stress op hun lichaam

Je kunt een laag oestrogeen hebben, maar toch oestrogeendominant zijn omdat:
progesteronspiegels nog lager zijn

Oorzaken:
Hoge Cortisol (stress)

Overmatige lichaamsbeweging
Eetstoornissen: boulimia, anorexia en de pil



POWER VROUW 

KLACHTEN LAAG OESTROGEEN

Sporadische menstruatie, ontbrekende menstruatie, weinig zin in seks, vaginale
droogheid, pijnlijke seks, gewrichtspijn, droge huid en

ogen, depressie en slecht geheugen
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 ANDROGENEN OFTEWEL TESTOSTERON

Mannelijke geslachtshormonen, meest voorkomende testosteron. 
Vrouwen hebben ook testosteron nodig

 Wordt geproduceerd in de bijnieren en in de eierstokken
Verantwoordelijk voor zin in seks, stemming, spieropbouw, werking van het hart

en zelfvertrouwen
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 ANDROGENEN OFTEWEL TESTOSTERON

Oorzaken teveel testosteron
Hoge Cortisol (stress) - bijnieren maken meer testosteron aan

Insulineresistentie - hoge insuline zorgt ervoor dat de eierstokken meer
testosteron aanmaken 
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Je kunt je voorstellen dat er bij een hoog testosteron gehalte veel opbouw in het
lichaam plaats vindt. Zo zijn mensen die van nature over meer van dit hormoon
beschikken vaak langer, slanker en gespierder. Denk hierbij aan vrouwen met

veel mannelijke kenmerken. Deze vrouwen hebben een hoger testosterongehalte
dan de gemiddelde vrouw. Een te hoog gehalte kan echter wel vervelende

klachten met zich meebrengen:

PCOS, lange menstruatiecycli (35 dagen) insulineresistentie, cysten in de
eierstokken, haargroei - borst en gezicht, haarverlies op het hoofd, acne, vette

huid, vet om de buik, onvruchtbaarheid
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LAGE ANDROGENEN

Nu we weten dat dit hormoon opbouwend is, is het logische gevolg van te weinig
testosteron dat al die opbouwende functies wegvallen. Wanneer je lichaam te
kort aanmaakt kun je dat bijvoorbeeld terugzien in je spiermassa, of je hebt last

van een laag libido. Een laag testosterongehalte kun je herkennen aan de
volgende symptomen:

Lage geslachtsdrift, pijnlijke seks, minder sterke orgasmen,
stemmingswisselingen, lagere spierenmassa, gebrek aan motivatie en minder

zelfvertrouwen.
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SCHILDKLIER

De schildklier produceert schildklierhormonen uit jodium en tyrosine. Het meest
bekende schildklierhormoon is thyroxine oftewel T4. T4 wordt in de weefsels en
lever omgezet naar T3. T3 is actiever dan T4, maar komt in mindere mate voor.
Beide hormonen beïnvloeden stofwisselingsprocessen, ontwikkeling van het

zenuwstelsel, mobilisatie en afbraak van vetten.
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TRAAG WERKENDE SCHILDKLIER 

Vaak lastig te diagnosticeren 
Verantwoordelijk voor stofwisseling, progesteron/vruchtbaarheid

Oorzaken
Hoog cortisol - blokkeert lagere vrije T3 (actieve schildklierhormonen), RT3

blokkeert schildklier hormoonreceptoren
Maar ook medicatie zoals Lithium , pilgebruik of cholesterolremmers, te weinig
calorie-inname, belasting van zware metalen, tekort aan eiwitinname waardoor

een tekort aan L-tyrosine ontstaan, tekort aan jodium inname,
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KLACHTEN TRAGE SCHILDKLIER 

Hashimoto's, droge huid, droog haar, droge broze nagels, haaruitval, koude
handen en voeten, vermoeidheid en gewicht dat

niet in beweging te krijgen is, geen zin in sex, depressie, zware menstruatie,
onvruchtbaarheid en miskraam
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SNELWERKENDE SCHILDKLIER 

Bij te veel schildklierhormoon in het lichaam (hyperthyreoïdie) komt de
stofwisseling in een hogere versnelling. Omdat schildklierhormonen een rol

spelen bij de stofwisseling van alle cellen in ons lichaam kunnen heel diverse
klachten voorkomen.
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KLACHTEN SNELWERKENDE SCHILDKLIER

O.A gewichtsverlies (hoeft niet altijd), verhoogde eetlust, niet kunnen aankomen,
het erg warm hebben, transpireren, verhoogde hartslag, onregelmatige hartslag
hartritmestoornissen, hartkramp in rust, diarree (niet constant), inwendig ‘trillerig’
gevoel, spierzwakte in armen en benen, kortademig na inspanning, menstruatie

wordt minder, miskramen, erg moe tot uitgeput zijn
gevoelig voor geluid, niet kunnen stoppen met werken. 
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INSULINE

Insuline is het hormoon dat door je lichaam wordt ingezet om je
bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

 Insuline zorgt ervoor, of beter gezegd zou ervoor moeten zorgen, dat de
bloedsuikerspiegel in balans blijft. Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier en
zorgt ervoor dat bloedsuiker opgeslagen kan worden in onze cellen. Hierdoor

blijft de bloedsuikerspiegel stabiel, voel jij je prettig en heb je lekker veel energie.
Daarnaast is insuline ook betrokken bij vetopslag en het aanmaken van spieren.
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INSULINE

Waar gaat het mis? 
Voeding, maar ook stress (teveel cortisol), slechte darmwerking, en weinig

beweging hebben effect op de aanmaak van insuline. 

Aanpak: 
Voeding, Stress en Beweging

.
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MELATONINE

Melatonine wordt voor het grootste gedeelte in de epifyse, ook wel bekend als
de pijnappelklier, geproduceerd. Deze bevindt zich in de hersenen. De epifyse

heeft een dirigerende functie en heeft op die manier controle over alle
activiteiten in ons lichaam. 

Denk hierbij aan het reguleren van onze lichaamstemperatuur, slaap, groei en
ontwikkeling. De epifyse maakt melatonine aan om controle uit te oefenen op

deze activiteiten. Melatonine reguleert vervolgens andere hormonen en bewaakt
op deze manier de homeostase (balans) in ons lichaam. 
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MELATONINE

Wanneer het donker wordt gaat de melatonineproductie omhoog. Dit zorgt er
vervolgens voor dat de aanmaak van andere hormonen wordt afgeremd, zodat

het lichaam in de ontspanningsstand komt. Wanneer de melatonine weer
verlaagt, worden de andere hormonen gestimuleerd.

Waar gaat het mis? 
Niet meer leven zoals het oerritme. We zitten tot laat te werken, omdat we

morgen iets af moeten hebben, gaan tot diep in de nacht feesten en kijken nog
éééén extra aflevering op Netflix. Af en toe kan dit natuurlijk geen kwaad, maar

het is tegenwoordig meer regel dan uitzondering.



POWER VROUW 

HORMONEN MOETEN SAMENWERKEN

Je ziet nu dat alle hormonen met elkaar moeten samenwerken om ons prettig te
voelen. 

Het hormoon wat het vaakst verstoord is, is Cortisol. En is deze verstoord dan
neemt deze alle hormonen mee en werkt niets meer samen. 
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Hormonen werken nu niet meer samen, maar zĳn aan het
touwtrekken en dan ontstaat er een disbalans



Stress kan ons dus echt 
ziek maken:
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Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

Werk stress bĳnier-
uitputting

overgewicht
vermoeidheid

wattig gevoel in het hoofd

Hoge stressniveaus putten de bijnieren uit en maken ons o.a. vatbaar voor
gewichtstoename, vermoeidheid en

depressie.
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Om te genezen moeten we: 

Een transformatie ondergaan
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Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

Bĳv. werk 
stress

bĳnier-
uitputting

gewichtstoename
vermoeidheid

burn-out
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Oorzaak

De oorzaak veroorzaakt de
bijnieruitputting/burn-out,

hormonale complicaties die darm &
lever problemen veroorzaken

-Alleen bijnieruitputting behandelen, is
niet genoeg, want we hebben nog
steeds de voet op het gaspedaal

-We moeten de boodschap achter de
stress vinden dus de oorzaak

aanpakken.

Bĳv. werk 
stress



Bronnen van stress:
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constant 
denken

geen 
voldoening

dromen, 
verlangens en 

passies negeren

drukte

 
 
 
 
 

financiële 
onzekerheid

 

 
 
 
 
 

ziel verkopen 
voor  loon 

 
 
 
 

voedselkeuzes, 
denkend 

aan suiker, 
tarwe, 
melk

 
 
 
 
 

eenzaamheid

behoeften
verwaarlozen

 
 
 
 
 

ongezonde 
relaties
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We leven met grote hoeveelheden verpletterende, overweldigende stress
Ontevreden met het leven en het gevoel hebben dat we het niet kunnen
veranderen
Proberen op voedsel te leven dat van een veel lagere kwaliteit is dan ooit,
dankzij alle chemische toevoegingen, conserveermiddelen en verwerking.
We pompen ons vol met suiker en kunstmatige zoetstoffen, met hormonen
doordrenkte zuivelproducten, en voedsel zoals tarwe, maïs en soja die
genetisch gemodificeerd zijn, het is een wonder dat we ze zelfs kunnen
verteren.
We eten en drinken uit plastic verpakkingen die uiteindelijk kleine deeltjes 
 in ons eten en drinken achterlaten.

Hoe zijn we hier in terecht gekomen?
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Hoe zijn we hier in terecht gekomen?

Gezien dit alles is het geen wonder dat je je niet geweldig voelt. Of je bent de
hele tijd moe, je wordt te vaak ziek, of je bent een paar extra kilo's
aangekomen - of meer.

Het voedsel dat je eet en de levensstijl die je kiest, moeten energie en kracht
voor je creëren, niet vermoeidheid, zwaarlijvigheid, ziekte, wanhoop opleveren.
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Hoe zijn we hier in terecht gekomen?
Als je onder overmatige stress staat, scheidt je lichaam stresshormonen
(cortisol) af en
signaleert het om vet op te slaan en spieren te verbranden.

- Wanneer je dan ook nog overladen wordt met chemicaliën uit
verzorgingsproducten, pesticiden uit voeding en verontreinigende stoffen, zal
het lichaam nieuwe vetcellen aanmaken om deze gifstoffen te huisvesten,
zodat je niet vergiftigd raakt en ziek wordt. 
- En wanneer je voedsel consumeert dat geen voedingsstoffen bevat of
kunstmatige zoetstoffen bevat , zal het lichaam zijn doet zijn best om deze
vreemde stoffen af te breken en je stofwisseling op standje overleven zetten.
Je systeem is dus heel intelligent, we moeten het alleen weer gaan begrijpen. 
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OPLOSSING:

Wat het grote plaatje betreft, willen we beginnen met het herstellen van de
stofwisseling.

Dit om het herstel van cellen, weefsel en organen te stimuleren die verband
houden met de energie- en vetverbranding.

Ik ben hormoontherapeut en mijn doel is om balans in het lichaam te creëren, ik
ben geen gewichtsconsulent, dus ik wil dat balans de kop van dit hele verhaal
wordt.
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Balans in het hormonaal systeem, rust in de bijnieren
Balans in het spijsverteringsstelsel om de darmfunctie te optimaliseren
Balans in het ontgiftingssysteem om de lever optimaal te ondersteunen

Als mensen eenmaal balans in het lichaam hebben, is de energie beter, is de
stemming verbeterd en kan het lichaam zich zelf concentreren op
gewichtsverlies.

We werken tijdens dit programma aan:

Door een combinatie van voedingsgewoonten, mentaliteitsveranderingen en
veranderingen in levensstijl.


