
E - B O O K

Inge Nammensma

CURSUS POWERFUL YOU



I can do this!

REPEAT AFTER
ME:

WWW.NARCISSUSHUB.NL @NARCISSUSHUB



Klachten zijn vaak een signaal van je lichaam. Wanneer je niet weet waar de klachten
vandaan komen of je negeert te lang de signalen van je lichaam, kunnen de klachten
verergeren. Kennis is de sleutel tot verandering. Dat gaat ervoor zorgen dat je snapt hoe je
lichaam in elkaar zit, waarom je bepaalde klachten hebt en wat je kunt doen om de
klachten te verhelpen. 
Klachten komen ergens vandaan. Veel mensen willen van hun klachten af en stellen
zichzelf de vraag; hoe kom ik van mijn (hoofdpijn/acne/PMS/darmklachten/etc) af? 

Het antwoord op die vraag is meestal een tijdelijke oplossing
(pijnstillers/zalf/probiotica/etc). 

Het antwoord op de vraag; Waarom heb ik deze klachten?, is de eerste stap naar herstel. En
dat is wat we gaan doen in de cursus Powerful You. Je lichaam op de juiste manier
ondersteunen om zo je klachten te verhelpen. 
Daar ga je vervolgens zelf mee aan de slag. Door in te zien welke patronen jij hebt, je
bewust te worden van wat je lichaam echt nodig heeft. Op welke momenten jij je wel en
juist niet goed voelt, kun je ervoor zorgen dat je veel stabieler wordt. Je lekker in je vel zit en
de motivatie hebt om het zo te houden.

Schrijf op:
 • De reden waarom je deelneemt aan deze cursus 
• Wat hoop je uit deze cursus te halen 
• Wat zijn je klachten 
• Wanneer heb je deze klachten 
• Kun je bepaalde patronen hierin ontdekken, zoals bijvoorbeeld: 
- Meer klachten voor menstruatie 
- Opgeblazen gevoel aan het eind van de dag 
- Hoofdpijn als er meer stress is 
- etc… 

Schrijf dit zo uitgebreid mogelijk op een los blaadje toe en voeg dat in je werkboek zodat je
de komende weken kan teruglezen wat je klachten zijn/waren en of er patronen naar voren
komen. 

OPDRACHT 1: KLACHTEN



Checklist stofwisseling 

Stofwisseling 
Je metabolisme, of ook wel stofwisseling, zijn alle biochemische processen die
plaatsvinden in je cellen. Hierbij zet het lichaam voedingsstoffen om in energie. Hoe goed je
lichaam dit kan hangt af vele factoren. Wanneer je stofwisseling niet optimaal kan
functioneren, door stress, laaggradige ontstekingen, te weinig of juist teveel eten, heeft dat
effect op je hormoonbalans.

Hieronder vind je een checklist om erachter te komen of jouw stofwisseling optimaal werkt:
• Warme handen, voeten en neus 
• Voldoende energie gedurende de hele dag 
• Makkelijk in slaap kunnen vallen 
• Diepe, ononderbroken slapen voor 7-9 uur 
• Sterk, gezond haar 
• Hoog libido 
• Goede spijsvertering, zonder opgeblazen gevoel 
• 1-3 keer per dag ontlasting 
• Gemakkelijk op gewicht kunnen blijven 
• Je voelt je gelukkig en positief 
• Je hebt een sterk immuunsysteem 
• Regelmatige cyclus 
• Regelmatige ovulatie 
• Geen tot weinig PMS (zere borsten, stemmingswisselingen, zware menstruatie) klachten 
• 36.5 - 37.0 graden ochtendtemperatuur 
• Pols tussen 75-90 

Wanneer je niet alles kan afvinken is het goed om een week lang je temperatuur te meten.
Meet je temperatuur iedere dag, rectaal (via de anus) zodra je wakker wordt en je nog niet
hebt bewogen of uit bed bent geweest. Houd het voor minimaal een week bij in het
werkboek.

OPDRACHT 2:
STOFWISSELING



Merk je dat je temperatuur lager is dan de 36.5-37.0, of heb je teveel punten niet kunnen
afvinken? 

Dan kan dit ervoor zorgen dat je stofwisseling beter verloopt: 
• Eet binnen een uur nadat je wakker bent.
Je lichaam heeft sinds de laatste maaltijd geen energie meer binnen gekregen. Je lever
heeft voldoende brandstof nodig om te kunnen functioneren dus daarom is het belangrijk
om te eten zodra je wakker wordt. 
P.S. Eet eerst iets voordat je koffie gaat drinken. 

• Eet elke 3-4 uur iets 
Het eten om de 3-4 uur bevordert de bloedsuikerspiegel en vermindert stress in je lichaam.
De gemakkelijkste manier om stress laag te houden en ervoor te zorgen dat je lichaam zich
veilig en gevoed voelt is door regelmatig iets te eten. 

• Eet een half uur voordat je naar bed gaat 
Wanneer je lever (over)belast is, heeft het moeite om de bloedsuikerspiegel te reguleren.
Dit kan leiden tot het minder goed afbreken van oestrogenen, minder diep slapen, moe
wakker worden. Je kunt dan bijvoorbeeld voor het slapen gaan nog een bakje kokosyoghurt
eten met wat fruit of honing. Of een handje noten nemen. 

OPDRACHT 2:
STOFWISSELING



Je lever is een van de belangrijkste factoren van je gezondheid. 
Het is constant bezig om je lichaam te ontgiften, dat betekent: 

• Filtert alle gifstoffen, chemicaliën, metabolische bijproducten, oude hormonen, enz. 
• Deze stoffen die schadelijk kunnen zijn voor je lichaam, omzetten in een minder
schadelijke versie. 
• Gal aanmaken om ze op een efficiënte en veilige manier uit het lichaam te krijgen.

De lever werkt er hard aan om dit dag en nacht voor je te doen. Maar dit kost energie.
Hiervoor zijn veel voedingsstoffen nodig. En als we niet de voedingsstoffen krijgen die we
nodig hebben om dit te doen EN we de lever overbelasten met zaken als: 
- Chemische make-up 
- Chemisch rijke hygiëneproducten (lotions, parfums, deodorant, etc.) + Chemische
reinigingsproducten 
- Vervuiling vanuit de lucht (uitlaatgassen etc)
- Pesticiden op voedsel 
- Ongefilterd leidingwater ( waar vaak nog restanten van: antibiotica, pesticiden, chloor, etc.
in zitten) 
- Flessenwater (plastic) 
- Te veel alcohol 
- Medicijnen (zoals anticonceptie) 

Je lever zal blijven werken, maar het wordt moeilijker om alle gifstoffen te filteren.

Gifstoffen, chemicaliën en hormonen (zoals oestrogeen) kunnen daardoor langer in je
lichaam blijven. Je lichaam kan deze stoffen opnieuw opnemen, wat kan leiden tot
oestrogeendominantie, of je lymfesysteem neemt het over en scheidt het uit via de huid,
wat kan leiden tot huiduitslag en acne. 

Deze symptomen kunnen ontstaan bij een overbelaste lever: 
• Pijnlijke en symptomatische menstruatie (oestrogeendominantie) 
• Gevoelige en pijnlijke borsten (oestrogeendominantie) 
• Acne, huiduitslag, eczeem en psoriasis 
• Insulineresistentie 
• Problemen met bloedsuiker 
• Slaapproblemen 
• Verlies van eetlust 
• Chronische vermoeidheid 
• Allergieën 
• Abdominale zwelling 
• Moeite met afvallen (vooral rond de buik) 
• Hoofdpijn en migraine

OPDRACHT 3:
ONDERSTEUN JE LEVER



Ondersteun de lever door een optimale voeding en levensstijl: 
• Verlaag de inname van geraffineerde suikers om leververvetting te helpen voorkomen of
herstellen 
• Eet groente en fruit die je lever ondersteunen, zoals bieten, citrusvruchten, avocado's en
kruisbloemige groenten (o.a. broccoli, kiemgroente)
• Eet goede eiwitten ( eieren, amandelen, havervlokken, quinoa, peulvruchten,
pompoenzaden, spuiten, cottage cheese, linzen etc) de aminozuren in deze eiwitten
ondersteunen fase twee van leverontgifting. 
• Ondersteun je darmen door veel vezels (uit groente) te eten 
• Zorg dat je af en toe flink zweet door te sporten en/of sauna’s 
• Verlaag je stress om de productie van cortisol te verminderen 
• Gebruik kruiden die de lever ondersteunen, zoals koriander, kurkuma,
paardenbloemwortel, mariadistel en artisjokextract. 
• Neem supplementen die de leverfunctie ondersteunen, waaronder een B-complex,
vitamine A, C, D en E. Een andere manier om je lever te ondersteunen is het nemen van een
leverpakking. 

Je kunt dit doen door een half uurtje te gaan liggen met een lauw warme, natte doek op de
plek van de lever. In plaats van een natte doek kun je ook een papje maken van groene klei.
Groene klei bevat mineralen zoals ijzer, silicium, calcium, magnesium, natrium en kalium en
is rijk aan enzymen die de opname van vitamines en mineralen bevorderen. 

Verdeel dit mengsel over een katoenen doek en leg deze doek op je lever. Doe daarop een
warme kruik en ga lekker liggen onder een dekentje. De warmte van de kruik stimuleert de
werking van de lever. 

De plek van je lever is direct onder je middenrif, rechts bovenin je buik, naast je maag. 

Volgens de Chinese geneeswijze is de beste tijd om dit te doen tussen 13.00 uur en 15.00
uur in de middag, maar ook in de avond is dit prima én ontspannend om te doen. 

Drink de rest van de dag voldoende water om alle vrij gekomen afvalstoffen goed af te
voeren. 

OPDRACHT 3:
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Opdracht 4 is niet (alleen) een opdracht, het is meer om je informatie en inzicht te geven
over hoe producten die je dagelijks gebruikt, een grote impact kunnen hebben op je
hormoonbalans. 

Make-up, verzorgingsproducten en zelfs het drinken van kraanwater kan invloed hebben op
jouw hormonen en op hoe jij je voelt. 

In de video ‘Tips’ van module 1 leg ik per product uit wat je kunt doen om het te vervangen.
Je hoeft natuurlijk niet alles in 1 keer te vervangen, maar het is goed om je bewust te zijn
van de impact. In deze opdracht leg ik alles nog eens uit en geef ik je extra tips om je
hormonen zo goed mogelijk in balans te krijgen. 

Deodorant 
Gewone deodorant/anti-transpirant, zorgt ervoor dat je niet zweet. Aluminium is hier
verantwoordelijk voor. Het zorgt ervoor dat jouw zweetklieren geblokkeerd zijn waardoor je
niet zweet, maar wat er ook voor zorgt dat die afvalstoffen opgehoopt zijn en niet goed je
lichaam kunnen verlaten. Overstappen op een natuurlijke deodorant is daarom heel fijn,
maar je lichaam heeft wel even tijd nodig om te detoxen. 

Om de overstap te maken naar een natuurlijke deodorant: 
• Smeer iedere dag de deodorant. Het zorgt er niet voor dat je niet meer zweet, maar heeft
een desinfecterende werking. Het doodt bacteriën en zorgt ervoor dat je niet stinkt 
• Drink voldoende water 
• Smeer in het begin twee keer op een dag om te voorkomen dat je overmatig gaat zweten
of dat je een zweetgeur hebt 
• Dep een beetje appelciderazijn op je oksel om de PH-waarde wat te verlagen 
• Scheer wat vaker je oksels om ervoor te zorgen dat je minder last hebt van bacteriën 
• Draag liever katoen ipv synthetische kleding 
• Ga lekker naar de sauna of extra sporten om flink te zweten. Daardoor ga je nog meer
ontgiften.

Goede natuurlijke deodorant vind je bijvoorbeeld van Loveli, dr. Hauschka, Nuud. 

Zon 
Nu de zon weer volop schijnt is het belangrijk om je lichaam en huid goed te beschermen.
Maar het is ook belangrijk om alle voordelen van de zon mee te pakken. Zo maak je bij een
zonkracht (UV-index) van 3 of meer vitamine D aan. Omdat we hier in Nederland niet vaak
deze zonkracht hebben is het verstandig om de rest van het jaar je vitamine D 
aan te vullen via suppletie. (Module 2 is er een uitgebreide video over supplementen).

OPDRACHT 4: TIPS



Wat heb je nodig voor een goede aanmaak van vitamine D: 
• Minimaal 20 minuten onbeschermd (zonder zonnebrand/zonnebril) in de zon. Doe dit niet
op het heetst van de dag en smeer je daarna wel goed in. Zorg voor een natuurlijk product
zonder al te veel toevoegingen zoals parfum en aluminium. Onder andere Dermalogica,
Loveli en happy soaps hebben natuurlijke zonnebrand. 

Magnesium 
Je hebt magnesium nodig om je vitamine D om te zetten in de bruikbare vorm. Als je al
weinig magnesium hebt, dan kost het nog meer energie voor je lichaam om het om te
zetten.
Om je magnesium na zo’n zonnige dag weer op peil te krijgen is het heerlijk om een
magnesium (voeten)bad te nemen. Een magnesium spray kan ook heel goed helpen!
Vitamine D heb je ook nodig om je huid te beschermen tegen de straling van de zon. Het is
ook belangrijk om je huid van binnenuit te beschermen. Dit doe je door voldoende
antioxidanten binnen te krijgen. Zorg voor voldoende kleur in je voeding. Veel fruit, mango’s,
watermeloen, kiwi’s, groente, paprika, wortels, bieten, groene smoothies en salades, zorgen
voor voldoende antioxidanten om je huid te beschermen. Zorg ook voor de juiste vetten
zoals avocado, ghee of kokosolie. 

Waterfilter 
Het gebruik van een waterfilter is een goed idee. Dat kan al heel gemakkelijk met een kan
van bijvoorbeeld Brita. Liever een waterfilterkan, dan plastic flessen water uit de
supermarkt. De filters uit de kan halen bacteriën, lood GenX stoffen, pesticiden,
microplastics en chemicaliën uit het water en mineraliseren en vitaliseren het water. Ook
kunnen ze het water basisch maken, wat helpt om je lichaam te ontzuren. Als je een
waterfilter gebruikt, is het nadeel dat het ook sporenelementen filtert die je lichaam nodig
heeft voor hydratatie en hormoonbalans. Probeer dagelijks een snufje Keltisch zeezout toe
te voegen aan je water. 

Zoutlamp 
Het is wetenschappelijk bewezen dat zout de lucht zuivert. Dat komt omdat zout in staat is
om negatieve ionen te produceren wanneer de lamp warm wordt. Negatieve ionen maken
de lucht schoon omdat positief geladen stofdeeltjes neerslaan. Dit betekent dat stofjes,
schimmels, pollen en bacteriën die in de lucht hangen door de zoutlamp neerdalen op de
grond.

OPDRACHT 4: TIPS



Een zoutlamp of verhoogt de weerstand, bevordert de slaap, geeft energie en maakt
opgewekt en vrolijk. 
• Het vermindert nare geuren en zuivert de lucht 
• Het gaat straling tegen 
• Het geeft energie en verbetert de kwaliteit van slapen 
• Het zorgt voor een goed humeur en betere concentratie 
• Het kan een winterdepressie verminderen 
• Verbetert de algehele gezondheid 

Droogborstelen
Je lymfesysteem zorgt ervoor dat de witte bloedcellen kunnen circuleren, waardoor je
lichaam giftig afval verwijdert en beschermt tegen infecties, bacteriën en andere ziekten.
Hormonen verplaatsen zich vrij in de lymfe, dus als je lymfesysteem stagneert, kan dit
leiden tot een opeenhoping van inefficiënte hormonen. Dat kan dan zorgen voor vervelende
klachten. Droogborstelen stimuleert de poriën van je huid en opent ze. Het is verstandig om
direct daarna een warme douche te nemen om de poriën te stimuleren om te zweten en
om gifstoffen uit je lichaam te verwijderen. 
Droogborstelen is dus heel fijn voor ontgifting, het bevorderen van de werking van je lymfe
en het verhogen van de bloedcirculatie. 

Hoe doe je het: 
• Het is heel eenvoudig, je pakt je droge borstel en begint bij je voeten terwijl je langs je
lichaam beweegt, altijd naar boven richting je hart. 

• Als je bij de dijen, heupen en billen komt, maak dan cirkelvormige bewegingen en blijf hier
wat langer borstelen. Het kan je huid nog steviger en gladder maken. 

• Op de buik kun je cirkelvormige bewegingen met de klok mee maken, beginnend
rechtsonder, naar boven en naar linksonder, dit is de richting van je stoelgang, dus het is
belangrijk om aan je rechterkant te beginnen. 

• Als je dan naar je rug gaat, is het goed om van je ruggengraat naar je zij te borstelen in een
opwaartse beweging. 

• Op je armen maak je simpele bewegingen van je handen omhoog en over je schouders,
dan naar beneden richting je hart. 

• Koop een natuurlijke borstel. Deze koop je bijvoorbeeld bij de tuinen, bodyshop of online
via bol.com Als je een gevoelige huid hebt dan raad ik je aan om de zachtere variant te
nemen.

OPDRACHT 4: TIPS



Extra tips voor hormoonbalans: 

• Ga in de ochtend (of op het moment dat het voor jou uitkomt) naar buiten. (Zon)licht helpt
je bij de aanmaak van melatonine en dat bevordert een optimale slaap/waakcyclus. 

• Als je op hoge temperaturen kookt, vervang dan olijfolie voor ghee of kokosolie, omdat ze
een hoger kookpunt hebben en stabiel blijven bij hoge temperaturen. 

• Voeg eens broccolikiemen toe aan je smoothie, die zitten bomvol DIM en helpen om de
oestrogeenspiegels in balans te houden. 

• Als je koffie / cafeïne drinkt, zorg er dan voor dat je daarbij een uitgebalanceerde maaltijd
met eiwitten, vetten en vezels hebt om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden, een
belangrijk onderdeel van de hormoonbalans. Probeer niet te vaak tussendoor een
cappuccino of een latte te drinken maar combineer het met je ontbijt of lunch. 

• Probeer een paar uur in de week vrij te maken om je voor te bereiden op de aankomende
week. Maak een grote pan soep die je in kunt vriezen zodat je altijd snel een gezonde lunch
hebt, maak zelf lekkere granola voor door je kokosyoghurt, bak een bananenbrood, maak je
eigen havermelk, het smaakt beter, bevat meer voedingsstoffen en zorgt ervoor dat je geen
toegevoegde suikers of andere stoffen binnen krijgt die je beter kunt vermijden. 

• Ruil giftige tampons (die menstruatiekrampen zelfs kunnen verergeren) voor duurzame
menstruatie producten zoals een menstruatiecup of natuurlijke tampons. 

• Zet je telefoon op vliegtuigmodus ten minste 1 uur voor het slapengaan om je te helpen er
vanaf te blijven. Blauw licht en straling van WiFi en elektronica kan slaap en hormonen
verstoren. Moet je toch nog werken in de avond? Probeer dan eens een bril die blauw licht
filtert. 

• Ruil alles wat plastic is voor glas. Probeer ook niet je eten op te warmen in plastic, omdat
de chemicaliën je eten kunnen binnendringen. 

• Je vitaminen en mineralen op peil houden helpt bij het in balans krijgen van je hormonen.
Toch is het niet verstandig om zomaar aan de slag te gaan met supplementen. Laat je goed
voorlichten, koop niet zomaar iets omdat je het bij een ander of op Instagram ziet en ga op
zoek naar goede kwaliteit van supplementen die iets kunnen toevoegen. (In module 2 komt
er een aparte video over supplementen)
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Ga vanaf maandag starten met het invullen van het boek. 
Probeer alles in te vullen precies zoals jij je voelt. Er zijn geen goede of foute antwoorden
en het vragenrondje is er niet om hoge cijfers te scoren. Het is vooral bedoeld om jou
inzicht te geven in je gevoelens, eetpatroon en dankbaarheden. 

En niet alleen dat, ook is het goed om jouw intenties op te schrijven; wat wil je morgen?
Waar wil je over een paar weken zijn? Denk erover na, schrijf het op en maak het tastbaar.
Want als jij iets wilt kan het, je moet er alleen in geloven en daarna uiteraard ook wat voor
doen. Dit is al een super goeie stap!

Daarnaast is er de ruimte om op te schrijven waar je goed in bent, waar jij in uitblinkt! 

Ben je een dagje een beetje somber? Zie je het allemaal even niet zo helder? (dat hebben
we namelijk allemaal wel eens) lees deze pagina’s dan nog maar eens een paar keer terug. 

Heel veel plezier met invullen!

OPDRACHT 5: 
HET WERKBOEK



Module 2 
Voeding en Spijsvertering



Dat voeding veel impact kan hebben op je hormonen, humeur en je lichaam is je
waarschijnlijk wel duidelijk. 

Na veel ‘ongezonde’ voeding kan je je opgeblazen, moe en down voelen. 

Maar ook gezonde voeding kan voor jou er toch voor zorgen dat je klachten hebt en je niet
lekker voelt. Voor iedereen is dit anders en niemand is gelijk. 

In module 1 ben je al aan de slag gegaan met het bijhouden wat en wanneer je eet in het
invulboek. Deze week gaan we ons meer richten op wat je eet en wat ertoe kan bijdrage dat
je door middel van je voeding je hormonen in balans kunt brengen. 

Je vindt hieronder een weekmenu. Je mag dit volgen, maar als je er liever een aantal
dingen uithaalt die voor jou fijn zijn en je rustig aan wilt beginnen met wat wijzigingen in je
voedingspatroon dan is het weekmenu ook heel fijn om af en toe wat recepten uit te
proberen en erachter te komen wat je lekker vindt

VOEDING



Ontbijt: 
Kokosyoghurt met granola 
• kokosyoghurt 
• granola 
• blauwe bessen 
• aardbeien 

Lunch: 
Falafel Wraps 
• 2 groente tortilla’s 
• 100 gram falafel 
• 2 el. hummus 
• 30 gram alfalfa 
• 50 gram bladspinazie 
• 50 gram peen jullienne 
• 50 gram rode kool 

Begin met het bereiden van de salade. Snijd de rode kool in repen en voeg samen met de
peen en de spinazie in een kom. Verwarm de falafelballetjes in de koekenpan of in de oven
volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Beleg de tortilla’s. Start met 1 el hummus
en smeer deze in de lengte uit over de tortilla. Leg hier bovenop ¼ van de salade, dan 4
balletjes falafel en als laatste een handje alfalfa. Rol de tortilla’s op en eet smakelijk! 

Diner: 
Indiase Dahl 
• 1 ui 
• 150 gram zoete aardappel 
• Klein blikje tomatenpuree 
• 70 gram rode linzen 
• Kerriepoeder 
• Bouillon 
• Pompoenpitten 
• 200 gram bladspinazie 
• 4 tomaten 
• Olijfolie 
• Limoen 
• Koriander

RECEPTEN VOOR
MAANDAG



Verwarm de oven op 200 graden en bereid de bouillon. Snipper de ui. Schil de zoete
aardappel en snijd in blokjes van 1,5 cm. Verhit de olie in een grote koekenpan met deksel
op middelhoog vuur. Fruit de ui 3 – 4 minuten. Voeg het kerriepoeder en de tomatenpuree
toe. Roer goed en bak nog 2 minuten. Voeg de bouillon toe aan de pan en breng aan de
kook. Voeg de zoete aardappel en de rode splitlinzen toe, breng op smaak met peper en
zout en kook de dahl, afgedekt, 18 – 20 minuten, of tot de linzen en de aardappel zacht zijn.
Voeg eventueel meer water toe als de dahl te droog wordt. Bak ondertussen de
pompoenpitten in een koekenpan zonder boter of olie tot ze beginnen te poffen. Hak de
koriander fijn, rasp de schil van de limoen en pers de limoen uit. Meng in een kleine kom de
koriander, de limoenrasp, 2 tl limoensap per persoon, de gepofte pompoenpitten en wat
olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Kook de rijst volgens verpakking. Roer,
wanneer de linzen gaar zijn, de spinazie door de dahl en laat slinken. Proef de dahl en breng
op smaak met zout, peper en het overige limoensap naar smaak. Verdeel de dahl over de
kommen, garneer met de salsa en serveer met rijst.

RECEPTEN VOOR
MAANDAG



Ontbijt: 
Smoothiebowl 
• 1 kleine banaan 
• 100 gram blauwe bessen (diepvries) 
• 50 ml kokos yoghurt • Sap van een halve limoen 
• 2 tl. cacao nibs 
• 2 tl. chiazaden 
• 2 tl. kokosflakes 

Voeg alle ingrediënten voor de smoothie samen in de blender en blend tot een glad
geheel. Gebruik de cacaonibs, chiazaad, kokosflakes en wat blauwe bessen als toppings en
geniet van je ontbijtje. 

Lunch: 
Omelet 
• Rode ui 
• Champignons 
• Cherrytomaatjes 
• 2 eieren 
• 50 g cottage cheese 
• Flinke hand bladspinazie 

Pel en snipper de ui, halveer de cherrytomaatjes en snij de champignons in stukjes. Doe de
eieren in een kom en klop deze samen met een flinke snuf peper en zout los. Voeg daarna
de cottage cheese toe en schep dit door het mengsel. Verhit een scheutje olie in een
koekenpan en bak de ui, tomaatjes en spinazie zo'n 3 minuten aan. Voeg de gebakken
groente toe aan het ei-cottage cheese mengsel. Roer goed door en schep de helft van het
mengsel in de pan. Bak de omelet in 5 minuten goudbruin, keer halverwege om. 

Diner: 
Gevulde pompoen uit de oven 
• 1 flespompoen
• 1 teentje knoflook 
• 1 rode ui 
• 100 gram champignons 
• 100 gram spinazie 
• Paprika • Courgette 
• Tomatenblokjes 
• Salie 
• Peper 
• Zout 
• Eventueel (vegan of lactosevrije) geraspte kaas

RECEPTEN VOOR
DINSDAG



Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de pompoen door midden en hol de pompoen
uit. Verwijder de zaden en de draden en gooi deze weg. Smeer de buitenkant in met
olijfolie. Leg de pompoen voor 25 minuten in de oven. Pers de knoflook en snijd ze ui in
kleine stukjes. Snijd de champignons, paprika en courgette in grotere stukken. Verwarm een
beetje olijfolie in de pan. Fruit de ui en de knoflook zo’n 2 minuten. Voeg dan de
champignons, paprika en courgette eraan toe en voeg daarna de salie eraan toe en bak 3
minuten. Voeg daarna de spinazie toe en voeg als het helemaal geslonken is de
tomatenblokjes toe. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel het mengsel nu over de
pompoen. Voeg eventueel de kaas toe. Zet de pompoen met het mengsel terug in de oven
voor nog eens 25 minuten.

RECEPTEN VOOR
DINSDAG



Ontbijt: 
Havermout 
• 60 gram havermout •
 1 kleine appel 
• 250 ml ongezoete havermelk 
• klein handje rozijnen 
• tl. kaneel 
• 1 banaan 

Bak de appel in wat kokosolie en kaneel in een steelpannetje. Doe de havermout erbij en
voeg de havermelk toe. Kook al roerend ongeveer 5 minuten staan zodat de havermout
zacht wordt. Doe het in een bakje en voeg plakjes banaan en de rozijnen toe. 

Lunch: 
Gegrilde groente met mozzarella 
• ½ Courgette 
• ½ Aubergine 
• ½ Rode paprika 
• Groene asperges 
• ½ Ui 
• 1 Tomaat 
• 1½ tenen Verse knoflook 
• 2 el Olijfolie 
• Peper & zout - naar smaak 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Was de groente, snij alles in grove stukken en leg in
een ovenschaal. Snij de knoflook fijn en voeg toe aan de groente. Bestrooi met peper en
zout, voeg de olijfolie toe en schep door elkaar. Plaats in de oven voor 45 minuten, ieder
kwartier even omscheppen. Voeg daarna wat mozzarella toe en je hebt een heerlijke lunch! 

Diner: 
Courgette soep met salade 
• 1 ui, (gesnipperd) 
• 2 tenen knoflook (heel fijn gesneden) 
• 2 courgettes, in blokjes 
• 1 liter groentebouillon 
• 100 ml plantaardige room (yoghurt) 
• Kokosolie 
• (optioneel) gedroogde chilipeper naar smaak

RECEPTEN VOOR
WOENSDAG



Verhit de pan met de kokosolie. Fruit hierin de ui samen met de knoflook totdat de ui er
glazig uit ziet. Voeg nu de courgette toe en bak de blokjes courgette 5 minuutjes mee.
Hierna kan de bouillon erbij. Breng het heel even aan de kook. Laat daarna het geheel 20
minuutjes pruttelen op laag vuur. Pureer de soep met een staafmixer. Roer als laatste de
plantaardige yoghurt er doorheen. Garneer naar eigen wens de soep met een snufje
chilipeper. Kies voor de salade ingrediënten die jij graag in je salade hebt, gebruik de restjes
groente van vorige dagen of pak eens extra uit in de supermarkt!

RECEPTEN VOOR
WOENSDAG



Ontbijt: 
Boerenkool smoothie 
• 1 grote hand boerenkool (50 gram) 
• ½ mango 
• ½ banaan 
• 1 el chiazaad 
• 100 ml ongezoete kokosmelk 
• 150 ml water 

Doe alles in de blender. 

Lunch: 
Tomatensoep met crackers 
• 1 ui, gesnipperd
 • 2 tenen knoflook 
• 750 gram romatomaten
• 750 ml groentebouillon 
• 1 klein blikje tomatenpuree 
• 4 eetlepels plantaardige room 
• Kokosolie 
• Optioneel: verse basilicum 

Fruit de ui en knoflook ongeveer 3 minuutjes in de kokosolie. Voeg de tomaten parten toe
en bak deze 5 minuutjes mee. Voeg de groentebouillon toe en roer de tomatenpuree er
door, laat nog een paar minuten koken. Pureer nu alles met een staafmixer en laat de
tomatensoep een paar minuutjes doorkoken. Schep in elk bord 1 eetlepel plantaardige
room. Garneer de soep eventueel met verse basilicum. 

Diner: 
Zoete aardappelstamppot 
• 3 Zoete aardappelen 
• 400 gram Pompoen blokjes 
• 150 gram Gemengde paddenstoelen 
• 2 Takjes verse tijm 
• 2 Handjes ongezouten amandelen 
• Peper & zout

RECEPTEN VOOR
DONDERDAG



Schil de zoete aardappels en snijd ze in grove stukken. Breng een pan met water aan de
kook en kook de zoete aardappels, de pompoen blokjes samen met een snuf zout in zo'n 15
minuten gaar. Snijd ondertussen de champignons in stukjes, je kunt kiezen voor gemende
champignons of een soort. Bak de champignons in een pan met een beetje olie. Rits de tijm
en voeg die ook toe, bak het geheel dan nog zo'n 5 minuten. Giet de zoete aardappels en
de pompoen af en prak het geheel met een stamper tot een grove puree. Breng op smaak
met peper en zout. Verdeel de stamppot over twee borden, leg hier de paddenstoelen op
en maak af met wat verse tijm en de amandelen.

RECEPTEN VOOR
DONDERDAG



Ontbijt: 
omelet 
• Rode ui 
• Champignons 
• Cherrytomaatjes 
• 2 eieren 
• 50 g cottage cheese 
• Flinke hand bladspinazie 

Pel en snipper de ui, halveer de cherrytomaatjes en snij de champignons in stukjes. Doe de
eieren in een kom en klop deze samen met een flinke snuf peper en zout los. Voeg daarna
de cottage cheese toe en schep dit door het mengsel. Verhit een scheutje olie in een
koekenpan en bak de ui, tomaatjes en spinazie zo'n 3 minuten aan. Voeg de gebakken
groente toe aan het ei-cottage cheese mengsel. Roer goed door en schep de helft van het
mengsel in de pan. Bak de omelet in 5 minuten goudbruin, keer halverwege om. 

Lunch: 
Crackers 
• Crackers 
• Avocado 
• Kiemgroente 
• Zalm 
• Roerbakeitje 

Diner: 
Nasi 
• 1 Zak gele wortel nasi of bloemkoolrijst 
• 2 Eieren 
• 200 gram gehakt 
• 1 eetlepel Paprikapoeder 
• 1 eetlepel Chili saus
• Snuf Zout en peper 
• Optioneel Kroepoek 

Verwarm olie in een pan. Bak vervolgens het (vegetarische) gehakt en voeg hier de wortel
nasi rijst bij. Breng op smaak met het paprikapoeder, chili en peper en zout. Bak in een
andere pan ondertussen de eitjes. Verdeel de nasi met het gehakt over 2 borden en voeg
de eitjes en eventueel de kroepoek toe

RECEPTEN VOOR VRIJDAG



Ontbijt: 
Smoothiebowl 
• Handje gevroren blauwe bessen 
• 1 bevroren banaan 
• 3 eetlepels (kokos) yoghurt 
• 2 theelepels chiazaad & 2 theelepels lijnzaad
• 50 ml havermelk 

Dit gaat allemaal in de blender, voor de opmaak gebruik je: 
• Granola 
• Halve banaan
• Chiazaad & lijnzaad 
• Frambozen 

Lunch: 
Pompoensoep met salade 
Voor de soep: 
• 400 gram (diepvries) pompoen 
• 700 ml groentebouillon 
• 2 tomaten 
• 1 ui 
• 100 ml plantaardige room (yoghurt) 
• Kokosolie 

Snijd de pompoen in stukken en verwijder de schil of gebruik diepvries pompoenblokjes.
Zet een pan op het vuur en verhit de kokosolie en voeg de stukken pompoen toe. Snijd de
ui en tomaten grof en doe deze ook in de pan. Bak ongeveer 3 minuutjes en giet de
groentebouillon door het geheel en breng aan de kook. Laat alles nu ongeveer 20 minuten
pruttelen op laag vuur. Pak de staafmixer en pureer alles tot een gladde soep. Voeg de
plantaardige yoghurt toe en mix alles nog een keer goed door. Zet hierna de soep nog 2
minuutjes op het vuur. 

Voor de salade: 
• Veldsla 
• Tomaatjes 
• Komkommer 
• Paprika 
• Geitenkaas 
• Pompoenpitten 

RECEPTEN VOOR
ZATERDAG



Diner: 
pasta 

• Glutenvrije (linzen)pasta 
• Groene asperges 
• Rode ui 
• Teen knoflook 
• Zongedroogde tomaatjes 
• Plantaardige kookroom 
• Zout en peper 
• Courgette 
• Pecorino  (gemaakt van schapenmelk)

Kook de pasta. Snijd de ui, courgette, asperges en tomaat in stukjes. Bak de groente tegelijk
in de pan, voeg wat peper en zout toe. Zet op laag vuur en voeg de kookroom toe Als de
pasta gaar is kun je deze toevoegen. Voeg daarna wat Pecorino toe, eet smakelijk!

RECEPTEN VOOR
ZATERDAG



Ontbijt: 
Pancakes
• 150 g havermout 
• ½ tl zout 
• 2 rijpe bananen 
• 2 middelgrote eieren 
• 250 ml Havermelk
• ½ tl kaneel 
• 3 tl Kokosolie 
• 300 g kokosyoghurt 
• 4 el vloeibare honing 
• Fruit naar keuze 

Doe de havermout met het zout, de eieren, bananen, havermelk en kaneel in de
keukenmachine. Verhit telkens 1 tl olie in de koekenpan op hoog vuur en bak 2 à 3
pannenkoeken. Bak de pannenkoeken aan beide kanten in. ca. 3 min. goudbruin en gaar.
Bak zo nog 2 porties. Serveer met de kokosyoghurt, honing en fruit naar keuze 

Lunch: 
Wrap 
• Wraps 
• Geitenkaas 
• Veldsla 
• Kidneybonen 
• Kiemgroente 

Wrap insmeren met hummus. De geitenkaas, veldsla, kidneybonen en kiemgroenteer
overheen, dichtvouwen en dan 1 minuutje in de pan. 

Diner: 
Tomatensoep met crackers 
• 1 ui, gesnipperd 
• 2 tenen knoflook 
• 750 gram romatomaten 
• 750 ml groentebouillon 
• 1 klein blikje tomatenpuree 
• 4 eetlepels plantaardige room (yoghurt) 
• Kokosolie 
• Optioneel: verse basilicum

RECEPTEN VOOR
ZONDAG



Fruit de ui en knoflook ongeveer 3 minuutjes in de kokosolie. Voeg de tomaten parten toe
en bak deze 5 minuutjes mee. Voeg de groentebouillon toe en roer de tomatenpuree er
door, laat nog een paar minuten koken. Pureer nu alles met een staafmixer en laat de
tomatensoep een paar minuutjes doorkoken. Schep in elk bord 1 eetlepel plantaardige
yoghurt. Garneer de soep eventueel met verse basilicum.

RECEPTEN VOOR
ZONDAG



Vind je het nog lastig om veel in een keer aan te passen? 

Het is dan beter om het stap voor stap te doen, zodat je je huidige voedingspatroon
langzaam kan switchen naar een hormoonproof voedingspatroon en daar een leefstijl van
kan maken. 
Zo voelt het niet als ‘moeten’ en verklein je de kans om terug te vallen in je oude patroon. 

De aanpassingen kunnen als volgt: 
• Suiker, snoep, chocola -> chocolade met > 70% cacao, noten, fruit, eitje, rauwkost. 

• Wit en bruin brood -> Zuurdesem- spelt- of roggebrood. 

• Crunchy of ontbijtgranen -> Havermout, havervlokken, granola, pitten en zaden

• Witte pasta -> Linzen pasta, speltpasta, boekweitpasta, kamutpasta. 

• Witte rijst -> Zilvervliesrijst, wilde rijst, gierst, haver, quinoa, amarant. 

• Witte (tarwe)bloem -> Boekweitmeel, havermeel, amandelmeel, speltmeel. 

• Maaltijdsauzen -> Zelf bereiden van sauzen (zonder suiker). (pakjes, zakjes, potten) 

• Gewone aardappel ->  Aardpeertjes, pompoen, zoete aardappel (bataat), pastinaak,
biologische aardappel. 

• Frisdranken, vruchtensappen -> Water, (kruiden)thee, groentesap, kombucha, ongezoete
haver/ kokosmelk.

EETWISSEL



Om voldoende energie te hebben moet je goed eten. Onder andere koolhydraten leveren
deze energie. 

De koolhydraten worden omgezet in glucose wat je lichaam een signaal geeft om insuline
af te geven zodat je cellen voldoende kunnen opslaan om energie af te geven. 
Maar krijg je teveel (snelle) koolhydraten binnen dan gaat je lichaam meer insuline afgeven
en wanneer je cellen daar niet goed mee om kunnen gaan, kun je daar klachten van krijgen
als prikkelbaarheid, misselijkheid, vermoeidheid en zelfs frequente dorst en plassen. Dit
proces gaat mis als je chronisch hoge bloedglucosewaarden hebt en je lichaam steeds
meer insuline moet afgeven om dezelfde reactie in je cellen te veroorzaken, omdat ze
'vermoeid' zijn geworden. 

De eerste stap om dit proces om te keren is het vermijden van die grote pieken in je
bloedglucosespiegels.
Het is niet alleen wat je eet, maar ook hoe vaak je eet. 
Terwijl sommige vrouwen merken dat ze gemakkelijk vele uren tussen de maaltijden door
kunnen gaan zonder een lage bloedsuikerspiegel te hebben, zullen anderen elke 3-4 uur
moeten eten om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. 

Signalen dat je regelmatiger moet eten, zijn onder meer: hongergevoel, weinig energie,
brainfog, stemmingswisselingen gedurende de dag, slechte concentratie of een dip na het
eten. 

Om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden is het dus belangrijk dat je: 
• Iedere 3-4 uur eet 
• Een goede combi hebt tussen vetten/koolhydraten/eiwitten 
• Je darmen en je lever optimaal kunnen werken 
• Eet binnen een uur nadat je wakker bent 
• Je voldoende magnesium binnen krijgt

BLOEDSUIKERSPIEGEL



Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier wordt afgegeven als reactie op hoge
suikerspiegels in het bloed. 
Het helpt de "deuren" naar de cellen te openen om de glucose binnen te laten.
De belangrijkste taak van insuline is om glucose uit je bloed te halen en in de cellen te
brengen. Op die manier krijgen de cellen brandstof (glucose) om goed te functioneren.

Insuline's tegenhanger glucagon doet het tegenovergestelde, het wordt vrijgegeven door
de alvleesklier als reactie op lage suikerspiegel in het bloed, en het zorgt ervoor dat onze
lever meer glucose aanmaakt, zodat je bloedsuikerspiegel niet te laag wordt. 

Belangrijk om te weten: maaltijden overslaan en een lage bloedsuikerspiegel verhogen ook
cortisol (een van onze stresshormonen) en dat zorgt ervoor dat de lever ook meer
bloedsuiker aanmaakt. 

Wat er gebeurt bij insulineresistentie, is dat de cellen het signaal gaan negeren dat insuline
uitzendt om de suiker in de cellen te laten. Dus de bloedsuikerspiegel daalt niet goed en de
alvleesklier maakt meer insuline aan. Wat er gebeurt, is dat de cellen letterlijk vragen om
meer energie (en jij dus het gevoel hebt dat direct koolhydraten/suikers MOET eten), maar
je bloedsuikerspiegel blijft hoog. Je cellen hebben glucose nodig om te functioneren, maar
de glucose kan de cel niet binnen zonder insuline. 
De celwand is als een gesloten deur. Insuline is de "sleutel" die de deur opent om de
glucose binnen te laten. 

Wanneer je koolhydraten eet, wordt het afgebroken tot glucose en geeft het je alvleesklier
een signaal om insuline af te geven. Als alles verloopt zoals het hoort, gaat glucose de cel
in (en uit je bloedbaan), je cel heeft brandstof om zijn werk te doen en je bloedsuikerspiegel
daalt. Wat er gebeurt met insulineresistentie is dat de sleutel niet meer op de deur past.
Dus glucose blijft in het bloed en gaat niet de cellen in. Dus dan verhongeren je cellen
letterlijk terwijl je bloedsuikerspiegel hoog blijft. 

Wat veroorzaakt insulineresistentie? 
Insulineresistentie is vaak een gevolg van een ander probleem in je lichaam. 
Bijvoorbeeld: 
• Verstoorde darmflora 
• Tekorten in vitaminen en mineralen 
• Oestrogeendominantie 
• Stress 
• Niet goed werkende schildklier 
• Eenzijdig of niet de juiste verhouding in voedingspatroon 
• Te veel snelle koolhydraten en/of bewerkte voeding

BLOEDSUIKERSPIEGEL



B12 

Vitamine B12 is een essentiële vitamine die cruciaal is voor vele (hormonale) functies,
waaronder de productie van spijsverteringsenzymen en het transporteren van belangrijke
voedingsstoffen in en uit cellen. Een tekort kan al snel vage, maar zeer vervelende klachten
geven. 

Omdat B12 helpt bij het omzetten en synthetiseren van vele andere verbindingen in het
lichaam, is het nodig voor meer dan 100 functies zoals: 
• Vorming van rode bloedcellen 
• Helpen bij de productie van hormonen 
• Een rol spelen bij de ontwikkeling van de foetus tijdens de zwangerschap 
• Een rol spelen bij de synthese van DNA / RNA 
• Help bij de synthese van hemoglobine 

Helaas hebben veel vrouwen een B12 tekort. 

Hoe ontstaat een B12 tekort: 
• Je krijgt te weinig voeding binnen met B12 (met name vegetariërs/veganisten) 
• Chronische stress, bij stress verbruik je veel B12, waardoor je snel een tekort kunt krijgen 
• Te weinig maagzuur 
• Door bepaalde medicatie, zoals: 
• Antibiotica 
• Anticonceptiepil 
• Antidepressiva 
• Ontstekingsremmers 
• Alcohol 
• Auto-immuunziekte 
• Darm- en/of maagklachten waardoor B12 niet of onvoldoende kan worden opgenomen.

Vitamine B12 is dus heel belangrijk voor het op peil houden van je energieniveau en de
vorming van rode bloedcellen. Hoewel je de aanbevolen hoeveelheid alleen via voeding
kunt krijgen, kan het (eventueel tijdelijk) aanvullen van B12 soms verstandig zijn. Een goede
B12 is bijvoorbeeld de B12 Forte van Vitakruid of de B12 6000. Voor alle vrouwen die
zwanger willen worden: B6, B12 en foliumzuur werken in veel lichaamsfuncties samen. Het
is daarom verstandig om niet alleen foliumzuur te slikken, maar een combi te nemen zodat
ook de rest van de B-vitaminen op peil blijft.

SUPPLEMENTEN



Magnesium 

Magnesium is een van de belangrijkste mineralen. Magnesium is betrokken bij de
regulering van de spijsvertering, bloedsuikerspiegel, bloeddruk, hormoonbalans en spier-
en zenuwfunctie. Door (chronische) stress, medicijngebruik (ook anticonceptiepil), eenzijdig
voedingspatroon en moeite met opname (door bijvoorbeeld darmproblemen) kan er een
magnesiumtekort ontstaan. 

En dat kan vervelende klachten geven: 
• Spierpijn 
• Kramp (spieren/kuiten) 
• Angsten 
• Wattenhoofd 
• Depressieve gevoelens
• Insulineresistentie 
• Trek in zoet/suikers 
• PMS klachten 
• Zware menstruaties 
• Moeite met in slaap vallen 
• Hoofdpijn 
• Weinig energie 
• Hoge bloeddruk 
• Tinteling in handen en voeten 

Stress verlaagt magnesium. 
Welke stress? Schommelingen in je bloedsuikerspiegel, te weinig eten, te veel sporten,
gebrek aan zonlicht, maaltijden overslaan, slaapgebrek, gebrek aan beweging,
hormoonverstorende ingrediënten in schoonmaak- en schoonheidsproducten,
luchtvervuiling, maar ook mentale of emotionele stress door werk/relaties/privé. 

Dat betekent dat het belangrijk is om voldoende magnesium binnen te krijgen. Dat kan uit
voeding: 
• Groene bladgroenten 
• Haver 
• Cacao 
• Boekweit 
• Avocado 
• Appels 
• Bananen 
• Rozijnen 
• Dadels 
• Zoete aardappel

SUPPLEMENTEN



Daarnaast is het ook aan te raden om een goed supplement te gebruiken. 

Er zijn veel verschillende soorten. 

Magnesiumbisglycinaat kan je het beste gebruiken voor de goede werking van het
zenuwstelsel, het geheugen, concentratievermogen en leerprestaties. 

Magnesiumtauraat kun je het best slikken voor je geheugen, goede leerprestatie en je
concentratievermogen. Ook heeft magnesiumtauraat een gunstige invloed op de
vermindering van vermoeidheid en futloosheid en zorgt het voor een goede functie van
spieren en zenuwen. 

Bij vermoeidheid is het aan te raden om de tauraat in de avond te slikken. 

Magnesiummalaat is de beste keuze bij stressvolle periodes, vermoeidheid en een
verminderde spierwerking. Ook is deze vorm aan te raden voor spierontspanning en een
goede slaap. 

Heb je veel last van je spieren en/of kramp in je kuiten? Met name ‘s nachts is het dan fijn
om een magnesium olie of spray erop te smeren. Ook tijdens de eerste hevige dagen van je
menstruatie kan het verlichting geven. Als extra aanvulling kan het ook helpen om af en toe
(1x per week) een magnesium bad te nemen

SUPPLEMENTEN



Vitamine D 

Vitamine D is eigenlijk geen vitamine, maar een pro-hormoon. 
Zonder goed functionerende hormonen hebben vitaminen ook geen effect. 

Symptomen van vitamine D tekort:
• Vermoeidheid of tekort aan energie
• Overmatig zweten (vooral in de nacht) 
• Zwakkere botten
• Bloedend tandvlees
• Pijn, trillingen of kramp aan spieren en gewrichten
• Lusteloosheid
• Angstaanvallen. 

Meestal is de inname van vitamine D heel laag uit voeding, en we redden het in Nederland
helaas ook niet om elke dag 10 minuten krachtige zon te pakken. Daarom is vitamine D een
van de vitaminen waarbij het voor iedereen aan te raden is om via supplementen tekorten
aan te vullen. 

Er zijn veel vitamine D supplementen te verkrijgen, je ziet zowel D2 als D3 supplementen.

Kies in ieder geval altijd voor een natuurlijke D3 supplement, waarbij de vitamine D wordt
gewonnen uit schapenwol. Vitamine D2 supplementen worden uit natuurlijke producten
gewonnen zoals mos en algen, deze worden door je lichaam minder goed opgenomen. 

Om te bepalen hoeveel vitamine D nodig is voor jouw behoefte, is het goed om te testen of
je een tekort hebt en hoe groot je tekort is. Voor onderhoud en in de maanden juli en
augustus is 25 microgram per dag een goede dosis. 

Heb je veel stress of pijnklachten? Dan kan een hogere dosering goed voor je zijn.

Mocht je supplementen willen bestellen dan jou je dat kunnen doen bij bijvoorbeeld
Vitakruid, Vitals, Orthica bijvoorbeeld. 

Met code Narcissushub10% krijg je 10% korting op al je supplementen bij Vitakruid. 

SUPPLEMENTEN



Omega 3 

Omega 3 is een essentieel vetzuur dat het lichaam op veel verschillende manieren helpt.
Het is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van de hersenen, maar het helpt ook
bij de gezondheid van de huid, de bloedstolling, het hormonale evenwicht, en nog veel
meer. 

Omega 3 biedt dus een breed scala aan gezondheidsvoordelen voor het lichaam.
Daarom moet het in een gezonde voeding worden opgenomen. Niet iedereen kan echter
voldoende omega 3 binnenkrijgen via voeding alleen; supplementen zijn vaak nodig om
een eventueel tekort in de voeding aan te vullen. 

Functies van Omega 3 
• Een goed werkend immuunsysteem 
• Normale hersenfunctie 
• Ze houden hart en vaatwanden flexibel en gezond 
• Verbetering van de hormonen en neurotransmitters 
• Bloeddrukverlagend 
• Werkt stressbestendig 
• Normale groei en ontwikkeling 
• Ontwikkeling van de hersenen 

Wanneer je voor een visolie supplement kiest om extra omega 3 in te nemen, kies dan voor
een goede vloeibare vorm. Let ook op de verhouding tussen EPA en DHA. Een goed omega
3 supplement bevat meer EPA dan DHA, vaak in de verhouding 3:2 (EPA:DHA).
Zinzino heeft een hele goed kwaliteit Balance oil. 

SUPPLEMENTEN

https://www.narcissushub.nl/aanbod/visolie/


Gezonde darmen 

Hoe gezonder onze darmen zijn, hoe beter we na kunnen denken en hoe beter we ons
voelen. 
We hebben zelf veel invloed op de gezondheid van onze darmen. Wat we onder andere
eten, drinken en hoe vaak we bewegen bepaalt de gezondheid van je darmen. 

Daarnaast speelt stress een hele grote rol. Langdurige of acute stress zorgt ervoor dat je
minder maagzuur aanmaakt waardoor je darmflora verstoort raakt. Je darmen bevatten
heel veel bacteriën. En deze bacteriën zijn nodig voor een gezond immuunsysteem en
goede ontlasting. Ze beschermen je darmwand en voorkomen daarmee dat je afvalstoffen
in je bloedbaan terecht komen. 

Hoe beter dit werkt hoe beter je immuunsysteem kan werken en hoe minder snel jij vatbaar
bent voor bijvoorbeeld virussen van buitenaf. 

Waarom gezonde darmen belangrijk zijn: 
• Gezonde darmen kunnen vezels beter verwerken en vezels zorgen er (indirect) voor dat
oestrogeen beter afgebroken wordt. 
• Als er schimmels in je darmen zitten (en in andere plekken in je lichaam) dan kunnen ze er
voor zorgen dat er teveel progesteron afgebroken wordt. 
• Ze zorgen voor een gezond immuunsysteem 
• Een aantal neurotransmitters worden voor een groot deel in je darmen geproduceerd
(serotonine en GABA). 

Niet goed werkende darmen zorgen er voor dat je je niet goed voelt (serotonine is het
gelukshormoon). GABA zorgt voor rust en een goede slaap en bij een verstoord darmflora
kun je je onrustig voelen en niet uitgerust wakker worden. 

Hoe weet je of je darmflora verstoord is? Als je teveel schimmels in je darmen hebt krijg je
vaak last van een opgezette buik. Je kunt er moe van worden en je hebt meer trek in
zoetigheid. 

DARMEN EN
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Darmproblemen: 
• Een opgezette buik na het eten 
• Last van diarree of juist verstopping 
• Endometriose of andere hormonale klachten 
• Migraine 
• Vitaminetekorten 
• Allergieën 
• Onrustige huid bv acne of eczeem 
• Depressieve gevoelens 

Deze klachten kunnen komen door een verstoord darmflora. En al deze klachten kunnen
ervoor zorgen dat je hormonen uit balans raken. 
Voeding, stress, ziekte, kan je darmflora aantasten en ervoor zorgen dat de bacteriën niet
meer in balans zijn. 

Gluten (met name tarwe), snelle koolhydraten en veel zuivelproducten kunnen de klachten
alleen maar verergeren dus het is goed om deze voedingsmiddelen zoveel mogelijk te
vermijden. Voor je algehele gezondheid is het dus belangrijk om goed werkende darmen te
hebben en dus net zo belangrijk is het voor je hormonen. 

Opgeblazen gevoel 
Een opgeblazen gevoel kan verschillende oorzaken hebben. 
Hormonale schommelingen en buikgriep kunnen je een opgeblazen gevoel geven. 

Maar het kan ook andere oorzaken hebben: 
• Te weinig vezels 
• Te weinig vocht 
• Teveel stress 
• Te weinig beweging 

Zorg voor verse en onbewerkte voeding.
E-nummers, suikers en kunstmatige zoetstoffen verstoren de bacteriën in je darmflora. De
variatie in je darmen zijn juist zo belangrijk. Verstoring daarvan kan ervoor zorgen dat jij
constant met een opgeblazen gevoel rondloopt. Probeer zoveel mogelijk zelf te maken
zonder al teveel pakjes en zakjes en zorg voor een gevarieerd voedingspatroon. 

• Zorg voor voldoende vocht (water) 
• Niet genoeg drinken op een dag kan er voor zorgen dat je een opgeblazen gevoel krijgt. 
• Drink ongeveer 1,5 liter water per dag.
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Leaky Gut 

Het Lekkende Darm Syndroom (Leaky Gut) is een aandoening waarbij de darmwand is
beschadigd. Hierdoor ontstaan minuscule gaatjes in de darmwand waardoor meer
doorgelaten wordt dan de bedoeling is. Onverteerde voedselresten, schadelijke stoffen,
bacteriën, parasieten en schimmels kunnen hierdoor makkelijker in de bloedbaan komen.
De binnenkant van de darmwand is bedekt met een slijmvlies dat de grens vormt tussen de
buiten- en binnenkant van het lichaam. Het overgrote deel (80 procent) van ons
immuunsysteem bevindt zich in de darmen. Hier komt het in contact met allerlei stoffen van
buitenaf. Het immuunsysteem komt in de darmen niet alleen in contact met
voedingsstoffen, maar ook met bacteriën en virussen. Hier maakt het immuunsysteem als
het ware een selectie tussen welke stoffen wél en welke niet worden toegelaten. 
Bij een gezonde darm is sprake van een beperkte doorlaatbaarheid. Dit stelt het lichaam in
staat om de nuttige stoffen op te nemen. Bij een Leaky Gut is de functie van de darmwand
verstoord en nemen we voedingsstoffen niet langer goed op. 

De volgende klachten kunnen duiden op een lekkende darm: 
• Auto-immuunziektes
• Allergieën zoals hooikoorts 
• Depressie 
• Diarree 
• Gebitsklachten 
• Gewichtstoename 
• Gewrichtspijn 
• Hoofdpijn, migraine 
• Huidklachten 
• PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) 
• Opgeblazen gevoel 
• Obstipatie 
• Ontstekingen (bijv tandvlees, oog) 
• Paniekaanvallen 
• Schildklierproblemen
• Spastische darm 
• Vermoeidheid 

Gevolgen van een leaky gut 
• Het tast je immuunsysteem aan 
• Je neemt minder goed voedingsstoffen op 
• Vitamine en mineralen worden minder goed opgenomen 
• Je maakt minder goed enzymen aan waardoor je voeding minder goed 
kan verteren

DARMEN EN
SPIJSVERTERING



Om je darmen te herstellen is het belangrijk om hormoonproof te eten, makkelijk
verteerbare voeding te eten, je stress te verlagen, goed te slapen en voldoende (buiten) te
bewegen. 

Daarnaast zijn de volgende voedingsmiddelen heel goed voor het herstel: 
• Kefir 
• Gefermenteerde groenten zoals zuurkool, augurken etc
• Kokosolie 
• Vezelrijke voeding als (gekookte) groenten en peulvruchten
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De opdrachten voor aankomende week: 

• Weekmenu 
Als je het fijn vindt dan kun je het weekmenu helemaal volgen. Je kunt er ook voor kiezen
om er recepten uit te halen en die toe te voegen in je huidig voedingspatroon. 

• Supplementen 
Welke supplementen slik je nu? Kun je daar de basis aan toevoegen? Met code
Narcissushub10% krijg je 10% korting op je supplementen bij Vitakruid. 

• Mondflora 
Een goede darmflora begint bij een gezond mondflora. Hierbij vind je een aantal tips om je
mondflora zo gezond mogelijk te houden: 
1. Een open deur, maar het belangrijkste is natuurlijk een goede mondhygiëne. Poets je
tanden minimaal 2 keer per dag en gebruik een keer per dag flosdraad of een tandenstoker.
2. Eet drie hoofdmaaltijden op een dag en maximaal drie keer een tussendoortje. Zo
hebben je mondbacteriën tijd om te herstellen. 
3. Eet zo min mogelijk bewerkte voeding en toegevoegde suikers 
4. Spoel je mond nog voordat je iets hebt gedronken of gegeten met kokosolie. Laat het 15
minuten door je mond gaan en spuug het daarna uit in de prullenbak. Spoel je mond daarna
met water 

• Goede spijsvertering 
- Zorg ervoor dat je tijd neemt voor je maaltijd. 
Geen afleiding van telefoon, televisie, laptop. Echt alleen bezig zijn met eten. 
- Haal 5 keer diep adem vanuit je buik voordat je gaat eten. 
- Kauw minimaal 15 keer op een hap om zo de juiste enzymen aan te maken om je voeding
goed te verteren 
- Drink niet teveel voor, tijdens of na je maaltijd.
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Dit zijn een aantal tips voor wat je tussendoor kunt eten. 
• Fruit 
• Smoothie 
• Bananenbrood 
• Havermoutkoekjes (zelf gemaakt) 
• (Glutenvrije)cracker met hummus of avocado 
• Groentejuice 
• Appel in stukjes met wat notenpasta of tahinpasta, en beetje kaneel erover 
• Rijstwafels met kipfilet, rosbief, rookvlees, avocado, ei, hummus 
• Hummus met groente, zoals wortels, selderij, tomaat, komkommer, broccoli, bloemkool,
paprika 
• Gekookt eitje met beetje mayonaise 
• Stukje pure chocola met minimaal 74% cacao. 
• Groentechips 
• Macademia of andere ongebrande noten 
• Lekkere olijven 
• Bakje roodfruit, eventueel wat zaden erover zoals pompoen en lijnzaad 
• (Kokos)yoghurt met wat fruit/granola 

Nog een aantal dingen over tussendoortjes: 
- Om je bloedsuikerspiegel zo constant mogelijk te houden is het beter om niet heel erg
suikerrijke tussendoortjes te eten, zoals Liga, sultana, ontbijtkoek of repen 
- Heb je veel trek tussendoor? Ga dan meer eten tijdens je hoofdmaaltijden. Het is echt een
teken van je lichaam dat je meer energie nodig hebt! 
- Richting je menstruatie kan je ook meer trek krijgen in zoet/tussendoortjes. Je hebt in
deze fase ook meer nodig dus het is prima om wat vaker en/of meer te eten.
 - Bang om aan te komen? Voor sommige vrouwen voelt het heel onnatuurlijk om meer te
gaan eten. En toch is het belangrijk om éérst je hormonen op orde te krijgen en dan pas de
focus te hebben op afvallen. 
- Het kan zijn dat door de aanpassingen je wat aankomt. Je lichaam slaat op wat het nodig
heeft, om het vervolgens te gebruiken en zo alle energie te geven voor een goede
hormoonbalans. Als je je weer beter voelt, meer herstelt, dan ga je daarna ook weer
afvallen.

TUSSENDOORTJES



Module 3 
Stress



Wanneer we gestrest zijn  - fysiek, mentaal, emotioneel - activeren we de fight-or-flight
reactie, die een groot aantal veranderingen in je lichaam teweeg kan brengen. Is dit voor
een langere periode? Dan kan het vervelende hormonale klachten veroorzaken. 

Iedereen heeft stress. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het slecht is. Stress is
nodig om snel te kunnen handelen bij op dreigende/spannende situaties. Dit geldt niet
alleen voor noodsituatie waarbij je snel moet reageren, ook dagelijkse bezigheden zoals het
geven van een presentatie, deadlines en een moeilijk gesprek. Deze stress zorgt ervoor dat
je gefocust en alert bent. Je laat je niet snel afleiden en de stress neemt ook weer af zodra
je met de taak bezig bent of hebt afgerond. Zoals hier net benoemd helpt de stress je beter
focussen en presteren en is het niet schadelijk voor je. Zodra de stress langer aanhoudt en
je er last van krijgt kan het wél schadelijk voor je zijn. Lig je bijvoorbeeld echt wakker van
een afspraak of deadline en kan je er overdag slecht door functioneren dan is de stress niet
functioneel meer. Houdt dit een langere tijd aan dan krijg je een te hoog cortisolniveau wat
verschillende klachten kan veroorzaken waardoor je hormonen uit balans raken. 

Gevolgen langdurig stress:
• Slapeloosheid 
• Darmproblemen 
• Depressieve gevoelens 
• Angstig of gejaagd gevoel 
• PMS 
• Burn-out 
• Schommelingen in je bloedsuikerspiegel 
• Vruchtbaarheidsproblemen 

We kennen vaak alleen emotionele stress door de druk en deadlines van buitenaf.
Misschien realiseer je je niet eens dat je gestrest bent. Dit komt doordat je lichaam stress
ervaart waarvan je denkt dat ze niet stressvol zijn. Zo kan; schommelingen in je
bloedsuikerspiegel, overmatig sporten, niet genoeg slapen, 's avonds je telefoon of laptop
gebruiken, te veel of weinig eten of het eten van verkeerde voedingsmiddelen, of emoties
onderdrukken, ervoor zorgen dat je lichaam teveel cortisol aan gaat maken waardoor je
lichaam onder stress staat. 

STRESS



De aansturing van hormonen gaat altijd op dezelfde manier. Dat is prima wanneer je in
balans bent. Maar op het moment dat je stress hebt, gaat er iets mis. Stress krijgt namelijk
altijd voorrang. Dat hadden we vroeger nodig om te kunnen overleven. Als je stress hebt
gaat dat dus bijvoorbeeld voor op je voortplanting. Hierdoor vindt er een verhoogde afgifte
van het stresshormoon cortisol plaats en gaat het ten koste van de aanmaak van
progesteron. 

Een chronische verhoging van cortisol in je bloed is niet zo goed. Cortisol heeft namelijk
invloed op andere hormonen. 

Hier een paar voorbeelden: 
• Het kan leiden tot insulineresistentie omdat cortisol je bloedsuiker verhoogt. 
• Het onderdrukt het immuunsysteem; 
• Het gaat ten kosten van de productie van progresteron (vrouwelijk hormoon).

Progresteron moet altijd in balans zijn met oestrogeen. Als de balans verstoort is kan dat
leiden tot oestrogeendominantie. Dit kan onder andere leiden tot het uitblijven van de
menstruatie en een vertraagde schildklier. 

Bij te lang aanhoudende stress kun je juist een tekort aan cortisol krijgen omdat je bijnieren
zijn uitgeput . Dit uit zich in burn-out en bijvoorbeeld het chronisch
vermoeidheidssyndroom. Maar kan via een andere route ook weer voor bijvoorbeeld een
oestrogeen dominantie zorgen. En zo zijn er wel meer klachten die bij een verhoogd, een
verlaagd of zowel een verhoogd- als verlaagd cortisolgehalte komen kijken. 

Niet alleen je hormonen raken in de war door stress. 
Je bouwt ook een tekort aan voedingsstoffen op. 

• Vitamine B12 
Een van de belangrijkste co-factoren in de stressreactie is vitamine B12. Het wordt namelijk
gebruikt voor de aanmaak van adrenaline, nor-adrenaline en serotonine. Dit zijn drie
neurotransmitters die actief zijn tijdens een stressreactie. Dit wordt vaak gecombineerd met
foliumzuur en vitamine B6. Vitamine B12 is daarnaast ook nog eens heel belangrijk voor je
energie. 

• Zink 
Bij veel stress heeft het lichaam extra zink nodig. Een tekort kan zich uiten in
neerslachtigheid en huidproblemen. 
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• Magnesium
Magnesium is een van de meest belangrijke mineralen in ons lichaam en is bij heel veel
mensen niet voldoende aanwezig, maar zeker als je last hebt van stress is een tekort aan
magnesium nog waarschijnlijker. En dat terwijl je het zo hard nodig hebt. Magnesium is een
natuurlijke ontspanner en rustgever. Ook is het essentieel voor je energieproductie. 

• Vitamine C 
Je immuunsysteem staat onder druk en kan een tekort aan vitamine C opleveren. 
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Dit kun je doen om stress te verminderen: 

• Bloedsuikerspiegel stabiel houden: dit is een hele belangrijke stap. 
Zorg dat je weet wat je eet, sla geen maaltijd over en zorg dat je maaltijden voedzaam zijn
en alle voedingsstoffen bevat die je nodig hebt. Dit helpt en ondersteunt je bijnieren en
doorbreekt de stresscyclus. (Meer informatie in module 2) 

• Geef prioriteit aan slaap: voldoende slaap en met name de kwaliteit van je slaap, is
belangrijk om stress te verminderen. Kom je moeilijk in slaap, word je vaak wakker of ben je
als je wekker gaat nog zo moe dat je geen idee hebt hoe je de dag doorkomt? Begin dan
met het verminderen in gebruik van je telefoon voordat je gaat slapen, doe nog een fijne
meditatie en ga op zoek naar een goed magnesiumsupplement die jou hierbij kan
ondersteunen. 

• Ademhaling: Verreweg de snelste manier om de ontspanningsreactie op gang te brengen,
is door lang en langzaam in het middenrif te ademen. Plaats voorzichtig een hand op je
onderbuik en de andere op je borst. Adem diep in vanuit je buik. Voel hoe de buik opkomt,
terwijl je in gedachten tot 4 telt. Houd de adem in en tel in stilte tot 7. Laat het nu los en
adem volledig uit terwijl je tot 8 telt. Probeer alle lucht uit je longen te laten. Merk op dat je
buik leegloopt. Maak een zacht suizend geluid terwijl je uitademt. Herhaal de oefening drie
keer of tot je je rustiger voelt. 

• Doe rustig aan met sporten: de eerste helft van je cyclus is een betere tijd voor trainingen
met een hogere intensiteit, maar doe het wel rustig aan wanneer je hormonale klachten
hebt. De tweede helft van je cyclus is beter geschikt voor langzamere, meer herstellende
trainingen.

• Wanneer je merkt dat bepaalde patronen zich herhalen, je keer op keer in dezelfde
situatie terecht komt (in relaties, werk of privé) of dat je mentaal niet lekker in je vel zit, is het
verstandig hier mee aan de slag te gaan. Dit klinkt heel logisch en makkelijk. Op de lange
termijn helpt het je om er een gewoonte van te maken om dagelijks tijd vrij te maken voor
jezelf. Om echt te kunnen ontspannen. Hoe? Dat is aan jou om uit te vinden wat voor jou fijn
is. In deze module geef ik je verschillende opties en kun je uitvinden wat voor jou goed
werkt. Zo vind je in de module een yogales en een mediatie. Verderop vind je daar meer
uitleg over en zijn er ook oefeningen zoals journalen en het doorbreken van patronen. 

STRESS EN HORMONEN



Meditatie betekent dat je je aandacht afleidt van gedachten en focust op het huidige
moment. 
Het is een techniek waarmee je je geest tot rust kan laten komen. En dat is goed om je
stress niveau, die iedereen in een bepaalde vorm heeft, te laten dalen. Dit kan op
verschillende manieren. Misschien zit je liever niet stil op de grond, maar maak je in plaats
daarvan een wandeling door het bos en merk je alle geluiden en geuren op. Misschien is
tuinieren jouw meditatie. Of schilderen. Of schrijven. 
Meditatie kan alles zijn dat je geest in het huidige moment brengt. Dat is het doel van
meditatie. 

Je kunt een uiteindelijk bepaalde staat van bewustzijn bereiken, die heel anders is dan de
staat waar je normaal in bent. Dat betekent dat je door alle lagen van jezelf heen gaat en
uiteindelijk bij die staat van bewustzijn kunt komen. 

Meditatie heeft veel voordelen. 
Enkele van deze voordelen zijn onder andere: 
• Het vermindert stress, angst en depressie 
• Het verbetert de focus 
• Het verbetert de slaap 
• Kan verslaving helpen bestrijden 
• Verhoogt compassie voor jezelf en anderen 
• Verlaagt de bloeddruk 
• Kan pijn verminderen Meditatie kan het tegenovergestelde effect hebben van de
stressreactie
• Het verlaagt je hartslag 
• Vertraagt je ademhaling 
• Laat je lichaam ontspannen 
• Kan een hormonale disbalans verbeteren

MEDITATIE



Stress 
Als je gestrest of angstig bent, geeft je lichaam meer cortisol af dan normaal. Hoewel
cortisol nodig is, kan een overschot ervoor zorgen dat je lichaam andere hormonen afsluit,
met name oestrogeen en testosteron. Dit is een beschermende biologische reactie; als je in
een staat van hoge stress verkeert, willen je hersenen je te beschermen tegen de
bedreiging die een hoog cortisolniveau veroorzaakt. Meditatie kan helpen de cortisolspiegel
te verlagen en de balans tussen oestrogeen en testosteron te herstellen. 

Slaap 
Slaap is van groot belang voor iedereen en beïnvloedt praktisch elk deel van je leven.
Langdurig slaapgebrek kan de afgifte van luteïniserend hormoon (LH) beïnvloeden, wat de
eisprong veroorzaakt. Dit kan een onregelmatige menstruatiecyclus veroorzaken. Omdat
meditatie ontspanning en verlaagde stressniveaus bevordert, kan regelmatig mediteren je
helpen om beter te slapen. 

Meditatievormen 
Er zijn verschillende vormen van meditatie en het is belangrijk dat je de vorm kiest die goed
bij jou past. 

Hier vind je vier verschillende vormen: 

• Concentratiemeditaties 
De basis van alle meditatietechnieken is concentratie en aandacht. Het tot rust brengen van
lichaam en geest is vaak het moeilijkste en ook het belangrijkste onderdeel van mediteren.
Daarom richten bijna alle meditatietechnieken zich op aandacht en focus. 

• Mantra-meditatie 
Mantra-meditatie is het herhalen van klanken of gebeden. Deze vorm van meditatie gaat er
vooral om de geest in een prettige, rustige staat te brengen. De herhaling van klanken
concentreert je geest, en de trilling kan kalmerend werken. 

• Ademhalingsmeditatie 
De adem en geest zijn nauw verbonden. Door lang, diep te ademen kunnen geblokkeerde
spanningen en emoties vrijkomen. Richten op de adem kalmeert en brengt je in contact
met je lichaam, gevoel, geest en op den duur het onbewuste. 
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• Yoga 
Bepaalde vormen van yoga hebben een meditatief karakter. In Yin Yoga bijvoorbeeld, staat
een kalme gemoedsstaat meer centraal dan fysieke beweging. In yoga is altijd sprake van
training in aandachtigheid. Yoga is een goede manier om in een prettige flow van lichaam
en geest te komen, zodat spanningen kunnen oplossen. 

Locatie 
Of je thuis de meditaties doet, lopend in het bos of wekelijks in je yogaklas, kies voor wat jij
prettig vindt en waar jij je rust in vindt.
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Yoga is een goede manier om verbinding te maken met je lichaam. Velen van ons zijn bezig
met wat er in ons hoofd gebeurt zonder veel aandacht te besteden aan ons fysieke lichaam.
Als gevolg hiervan kan je losgekoppeld raken van je lichaam. Je kan hierdoor vergeten
aandacht te besteden aan de aanwijzingen die je lichaam je geeft over hoe ze zich voelt en
wat ze nodig heeft. Als je lichaam niet doet wat je zou willen dan kan dat het gevoel geven
alsof je lichaam je in de steek laat. Yoga is een manier om weer in contact te komen met je
lichaam en de verbinding weer op te bouwen. Yoga helpt je om je ademhaling te verbinden
met je lichaam en het ritme op te merken in een veilige omgeving. Leren luisteren en
werken met je lichaam, in plaats van ertegen, is een belangrijk proces in hormoonbalans.

Stress speelt vaak een grote rol in ons leven. Yoga is daarin een goede manier om stress te
bestrijden door te leren vertragen. Yoga onderdrukt ook onze stressreactie en activeert in
plaats daarvan ons parasympathisch zenuwstelsel, dat je lichaam vertelt dat het veilig en
rustig is. Het verminderen van je stressreactie is heel goed voor je als je je hormonen in
balans wilt brengen. 

Het verbeteren van de bloed- en energiestroom naar je voortplantingsorganen is belangrijk
voor de hormoonbalans, daar kan yoga ook goed bij helpen. Wanneer je het grootste deel
van de dag zit, beperk je vaak de bloedtoevoer naar je bekken. Daarnaast wordt spanning
vaak opgeslagen in het bekkengebied, wat ook de bloedstroom kan belemmeren. Yoga
helpt door je heupen te openen en de bloedstroom naar het bekkengebied en de
voortplantingsorganen te vergroten, waardoor ze vers bloed en de voedingsstoffen krijgen
die ze nodig hebben om hun werk te doen. 

Je endocriene systeem is een heel netwerk van klieren die verschillende hormonen
produceren, waaronder je geslachtshormonen, schildklier- en bijnierhormonen. Wanneer
een deel van het systeem niet werkt, kan het een domino-effect veroorzaken, waardoor
meer hormonale disbalans ontstaat. De oorzaak van een hormonale disbalans is vaak
gerelateerd aan je leefstijl, zoals een ongezond voedingspatroon en stress. Yoga kan je
reactie op stress verbeteren door je zenuwstelsel te kalmeren. Wanneer dit gebeurt, neemt
je cortisol af, wat een balancerend effect kan hebben op je hele hormonale systeem. Veel
yogahoudingen kunnen deze klieren beïnvloeden, waardoor ze je hormonen in evenwicht
kunnen brengen en reguleren. 

Yoga biedt een veilige ruimte om uitdagingen aan te gaan en veerkracht op te bouwen. Het
stelt je in staat om met moeilijke situaties om te gaan door je uit te dagen om een pose
langer vast te houden dan je zou willen, wetende dat het tijdelijk is. In de module vind je
een video met een fijne yogales. 

Wil je graag thuis tussendoor ook wat yoga oefeningen doen? Deze oefeningen 
kunnen bijdragen aan een hormoonbalans: 

YOGA



 
 

Balasana 
Deze pose helpt je bij het verminderen van stress en vermoeidheid en het verhoogt je

bloedstroom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paschimottanasana 
Deze pose stimuleert je eierstokken en baarmoeder en helpt bij een goede cyclus.

YOGA



 
 

Baddha konasana 
Deze pose is een heupopener en verlicht menstruatiekrampen. Het helpt daarnaast om je

eierstokken goed te laten werken en helpt je cyclus regelmatiger te worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malasana 
Deze pose brengt je spijsvertering op gang en het heeft een reinigende werking. Het kan

een fijne pose zijn als je menstrueert. 

YOGA



 
 

Warrior II 
Deze krachtige positie bouwt kracht op in de heupen / dijen / buikspieren en het helpt om

negatieve energie via de heupen af te geven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOGA



De belangrijkste energiebron is de adem. 80% van onze energie halen we uit zuurstof en het
overgrote deel van de afvalstoffen verlaat ons lichaam via de uitademing. Ademen vanuit
de buik is een massage van de organen en zorgt voor een goede doorbloeding, waardoor
ze beter functioneren. Daardoor neem je beter voedingsstoffen op. Je gaat je door op de
juiste manier te ademen energiek en fit voelen en bent minder snel moe. 

De adem is een ingebouwde regelaar. De simpele handeling van ademen kan je
ontspannen, loslaten en bevrijden of het kan je vernauwen en stikken. Letten op je
ademhaling kan de reacties van je lichaam fysiek, psychologisch en emotioneel
veranderen. Rustige ademhaling kan een anker zijn, je terugbrengen naar het huidige
moment en je geest centreren. Het kan het parasympathische zenuwstelsel activeren, een
paniekerige hartslag vertragen, je bloeddruk verlagen en je spieren ontspannen. 

Als je veel last van stress hebt, heb je waarschijnlijk een hoge, snelle en onregelmatige
ademhaling. Je ademt te vaak. De ademhaling per minuut is veel te hoog, en verstoort het
systeem en zorgt op zichzelf al voor stress. Doordat het stress-systeem geactiveerd wordt,
gaat vaak ook je hartslag en je bloeddruk omhoog en ontstaan er uiteenlopende stress-
gerelateerde klachten. Bij een te hoge en snelle ademhaling, is het belangrijk dat eerst de
ademhaling weer op een normale ademfrequentie komt. Ook is het belangrijk om niet hoog
in de borst te ademen, maar laag in de buik. Hierbij wordt het middenrif gebruikt. 
Door te weten wat een goede ademhaling is, kan je ten allen tijde terug naar rust en je
stress verlagen als je merkt dat je veel spanning in je lijf hebt. 

Hieronder vind je drie voordelen van een goede ademhaling: 
• Stress vermindering 

Een rustige ademhaling helpt je te ontspannen waardoor je je minder gestrest voelt.
Daarnaast zorgt een goede buikademhaling voor: 
- Spanning loslaten in de spieren en kaken 
- Verbetering van concentratie en focus 
- Verlaging van de bloeddruk 

Deze aspecten helpen ook bij stress vermindering. 
• Het verbetert je lichamelijke gezondheid 

Een goede ademhaling zorgt voor voldoende zuurstof en activeert de aanmaak van nieuwe
cellen. Dit verbetert je gezondheid. Daarnaast zorgt een goede buikademhaling voor: 
- Bevordering van het spijsverteringssysteem 
- Verbetering van je immuunsysteem 
- Verbetering van je lichaamshouding 

Deze aspecten helpen ook bij het verbeteren van je lichamelijke gezondheid.

ADEMHALING



• Hormonen in balans 

Door de verhoging van de toevoer van zuurstof naar je voortplantingsorganen, komen je
hormonen meer in balans, verbetert je baarmoederslijmvlies en kan je cyclus regelmatiger
worden. 

De Sanskriet naam voor de Wisselende neusgatademhaling is Nadi Shodhana Pranayama,
afgeleid van de woorden Nadi (kanaal), Shodhana (reinigen) en Pranayama (beheersing van
levensenergie via ademtechniek). Deze oefening reinigt de energiekanalen in het lichaam,
zodat de levensenergie (prana) beter kan stromen. 

Nadi Shodhana Pranayama verlaagt de hartslag en verhoogt het zuurstofgehalte in het
bloed. Ook kalmeert deze oefening de geest, omdat het zenuwstelsel wordt gestimuleerd.
De Wisselende Neusgatademhaling is daarom goed om te doen als je stress ervaart. De
wisselende neusgatademhaling activeert beide hersenhelften. Daardoor verbetert deze
oefening de balans tussen de twee hersenhelften en tussen de mannelijke en vrouwelijke
energie in het lichaam. 

How to: 
• Ga ontspannen zitten in Lotushouding of kleermakerszit. 
• Breng je aandacht naar je voorhoofd. 
• Plaats je rechterwijs- en middelvinger tussen je wenkbrauwen. Je duim en je ringvinger
rusten elk op een neusvleugel. 
• De linkerhand rust op je knie, met de duim en wijsvinger tegen elkaar. 
• Sluit met je duim je rechter neusgat en adem diep in door je linker neusgat. 
• Houd je adem even vast. Sluit dan met je ringvinger je linkerneusgat en haal je duim weg
om uit te ademen via je rechter neusgat. 
• Adem vervolgens in door je rechterneusgat. Houd dan je adem kort vast en adem
vervolgens uit door je linker neusgat. 
• Adem weer in via je linker neusgat en herhaal bovenstaande stappen. 
• Bouw deze oefening langzaam op. Voor het beste resultaat doe je de oefening 5 tot 10
minuten. 

ADEMHALING



Door elke dag te schrijven blijven allerlei inzichten, ideeën, acties en voornemens bewaard
én kan je veel rust voor jezelf creëren. Door te schrijven ga jij in gesprek met jezelf en je
intuïtie, krijg je nieuwe inzichten en ontstaat er nieuwe ruimte die je creativiteit zal laten
stromen. 

Hoe werkt het? 
Het werkt heel eenvoudig. 
Wanneer jij je moment pakt om te schrijven, schrijf je de vraag van de dag over en
vervolgens geef je er antwoord op. 
Laat het gewoon stromen. Hou steeds die pen op het papier. Blijf schrijven, al denk je dat
het onzin is. Het gaat vanzelf over in wat jij jezelf werkelijk zeggen wil. Je kunt het op een
moment op de dag doen dat het voor jou goed uitkomt. Wellicht direct als je wakker wordt,
of even een rustig momentje voordat je gaat slapen. Heb jij liever een ander moment? Dan
is dat ook oké. Als je er maar voor zorgt dat je echt ongestoord kunt schrijven, dus zonder
jezelf echt af. Het is in dat geval handig om voor je de vraag opschrijft en gaat
beantwoorden, eerst op te schrijven wat er allemaal in je hoofd omgaat. Om je hoofd leeg
te maken. Wanneer je alles hebt opgeschreven wat speelt, ga je over op de vraag en het
antwoord daarop. Is dit ook niet jouw manier, zoek dan een manier die wel bij jou past. Alles
is goed, als jij maar de tijd en ruimte pakt om elke dag te schrijven. Ik geef je nog één
gouden tip. Schrijf met pen en papier en niet met een laptop of op de pc. Door met pen en
papier te schrijven ga je écht je gedachten vertragen en krijg je meer focus. Je spreekt je
hersenen op een andere manier aan, waardoor je nog dieper in jezelf kunt gaan om de
juiste antwoorden te vinden. 

In de opdrachten verder op in het e-book vind je de vragen van deze week.

JOURNALEN



Gezondheid is meer dan alleen het hebben van een goed voedingspatroon en het nemen
van de juiste supplementen. Natuurlijk draagt het bij aan je gezondheid en aan hoe je je
voelt, maar gezonde voeding staat niet gelijk aan gezond zijn en geluk. 

Leefstijl, gewoonten, slaap, stress, sport, je gedachten, maar ook je overtuigingen spelen
allemaal mee in hoe jij je voelt en hoe goed je lichaam kan functioneren. Wanneer je hier
niet mee aan de slag gaat, kan dat de reden zijn waarom je nog steeds klachten blijft
houden, ondanks de gezonde aanpassingen in je voedingspatroon. 

Elke gedachte (groot of klein) produceert chemicaliën in de hersenen waardoor je lichaam
zich precies kan voelen zoals je denkt. Als je (onbewust) negatieve of angstige gedachten
hebt, zullen je hersenen chemicaliën produceren zodat je lichaam op een vergelijkbare
manier reageert. Deze gedachten en overtuigingen kunnen je fysiek en mentaal
tegenhouden als het gaat om je eigen gezondheid. 

Het constant hebben van negatieve gedachten kan leiden tot: 
• Jezelf vergelijken met anderen 
• Vasthouden aan het verleden 
• Angst hebben voor het onbekende 
• Faalangst 
• Onzekerheid 
• Perfectionisme 

De keuze om gezonder te gaan leven of om je leefstijl aan te passen, komt dus ook vaak
voort uit klachten of het inzien dat de negatieve gedachten niet fijn zijn en dit willen
veranderen. 

Patronen hebben we allemaal in de loop der jaren ontwikkeld. Patronen die destijds heel
handig waren om te (over)leven. Maar wat nu als diezelfde patronen jou niet meer dienen
en je juist tegenwerken? Wat nu als jouw handelen ervoor zorgt dat je lichamelijke klachten
ervaart? 

Lichaam, ziel en geest werken samen en wanneer het bij de een stagneert, komt het bij de
ander tot uiting. Want als we op de automatische piloot leven, wordt veel van onze
levenskracht niet gebruikt. 
Als we 'wakker worden', komt er meer energie beschikbaar. Maar om wakker te worden,
moeten gewoontes veranderen. ‘Gezond’ worden heeft dus niet alleen te maken met hoe
gezond je eet of hoe je eruit ziet. Het gaat om alles van jezelf durven aankijken en 
daarmee aan de slag gaan. Iedere stap die je zet brengt je meer bewustwording, 
je komt steeds een laagje dieper. Daarom is het zo fijn om naast je lichamelijke 
veranderingen ook je mind rust en veerkracht te geven. 

PATRONEN



Wat daarbij helpt? 

• Meditatie 
• Breathwork 
• Yoga 
• Journalen 
• Doen waar jij blijft van wordt 

Niet alleen fysiek iets doen of met iemand aan de slag gaan helpt. Ook de kleine dingen
zoals het lezen van een goed boek, in je eentje wandelen, 5 minuutjes journalen per dag
kan je al enorme inzichten geven over jezelf. 

Gun jezelf dat en ga daarmee aan de slag

PATRONEN



Opdracht 1 
Kom erachter of en wanneer jij stress hebt 

Om stress te verminderen is het goed om te weten hoe jij reageert op stress. Ga bij jezelf na
of je dan last hebt van: 
• gespannen kaken of gezicht 
• snelle of hoge ademhaling 
• druk op de borst 

Stress kun je ook merken aan emoties of gedrag: 
• je wordt sneller boos of bent gefrustreerd 
• je bent sneller bang of nerveus 
• je vermijdt bepaalde situaties of trekt jezelf terug 

De volgende opdrachten kun je helpen bij het verminderen van stress. Heb je al langere tijd
last van stress? Dan kunnen de opdrachten je ook onrustig maken. Dat is niet de bedoeling.
Kies dan iets uit wat bij jou past, wat voor jou fijn is. 

Opdracht 2 
Ademhalingsoefening 
Lees de uitleg nogmaals en doe mee om de techniek aan te leren. Zo heb je altijd een tool
om je in drukke tijden weer wat rust te creëren. 

Opdracht 3 
Yoga is ook een hele goede manier om te ontstressen. In de video ‘Yogales’ in module 3
worden verschillende anti stress oefeningen voor gedaan. Probeer in ieder geval 1 keer
deze week de video te bekijken en de oefeningen uit te voeren. 

OPDRACHTEN



Opdracht 4 
Meditaties 
Meditatie betekent dat je je aandacht afleidt van gedachten en focust op het huidige
moment. Het is een techniek waarmee je je geest tot rust kan laten komen. En dat is goed
om je stress niveau, die iedereen in een bepaalde vorm heeft, te laten dalen. 

In de module vind je een meditatie video.

Heb je moeite met in slaap komen, word je vaak wakker ’s nachts of word je in de ochtend
heel vermoeid wakker? Dan kan de Yoga Nidra heel fijn zijn, kijk maar eens op youtube
welke je kunt vinden.  

Yoga Nidra helpt je beter en dieper slapen, is goed voor je concentratie, geeft meer rust,
creativiteit en energie en versterkt je immuunsysteem. Daarnaast kan het helpen tegen
angsten, depressie en burn-out.  Dan kan de Yoga Nidra heel fijn zijn, kijk maar eens op
youtube welke je kunt vinden. 

Opdracht 5 
Journalen 
Door elke dag te schrijven blijven allerlei inzichten, ideeën, acties en voornemens bewaard
én kan je veel rust voor jezelf creëren. Door te schrijven ga jij in gesprek met jezelf en je
intuïtie, krijg je nieuwe inzichten en ontstaat er nieuwe ruimte die je creativiteit zal laten
stromen. 

Hieronder vind je 7 vragen, 1 voor iedere dag, voor aankomende week: 

1. Hoe wil ik me vandaag de hele dag voelen en wat ga ik daarvoor allemaal doen? 
2. Vandaag zorg ik voor de volgende geluksmomentjes:....
3. Regelmatig doe ik … echt tegen mijn zin in. En vanaf nu ga ik dat anders doen, namelijk
door … 
4. Ik zou heel graag veel vaker … omdat … 
5. Waar kan ik me echt intens blij en gelukkig door voelen?...
6. Liefde betekent voor mij … 
7. Over twee jaar dan ….

OPDRACHTEN



Als je net begint met schrijven kan het fijn zijn om houvast te hebben en deze vragen
kunnen je daarbij helpen. Schrijf de zin over, zorg dat je rustig zit, zonder afleiding, haal een
paar keer diep adem en ga dan schrijven. Minimaal 5 minuten per dag, langer mag uiteraard
ook. 

Opdracht 6 
Kom er achter wat jij leuk vindt 

Dit zijn een aantal tools om wat meer rust te creëren, maar er zijn natuurlijk nog wel meer
dingen die je kunt waardoor jij ontspant en je blij voelt. Ga ook daarmee aan de slag.
Misschien vind je het fijn om iedere dag een stukje te wandelen met een fijne podcast, of
ontspan je veel meer door met vrienden af te spreken en iets leuks te doen. Kom erachter
waar jij blij van wordt om zo je stress te verlagen. 

OPDRACHTEN



Module 4 
Cyclus



Je cyclus 

Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt tijdens de verschillende fase van je cyclus om
je hormonen te begrijpen en ze in balans te krijgen. 

• Menstruele fase 
Wat gebeurt er: Deze fase begint op de eerste dag van je menstruatie en duurt ongeveer 3-
7 dagen. Menstruatie is het afstoten van het baarmoederslijmvlies, dat wordt veroorzaakt
door de snelle daling van oestrogeen en progesteron. Deze hormonen gaan dalen wanneer
je lichaam het signaal krijgt dat er geen embryo in de baarmoeder is genesteld en wordt
het baarmoederslijmvlies afgestoten. Tijdens de menstruatie bevinden al je hormonen zich
op het laagste punt. Je lichaam werkt ook extra hard en verliest voedingsstoffen met het
bloedverlies, waardoor dit een essentiële fase is om te rusten en aan te vullen. 

Hoe kun je deze fase ondersteunen: 
- Voeding 
Kies voor veel gezond comfortvoedsel zoals soepen, stoofschotels, voldoende eiwitten en
vitaminerijke smoothies om verloren ijzer- en mineralenvoorraden (door bloedverlies) aan te
vullen. Zeevruchten, zeegroenten en zelfs pindakaas helpen om je lichaam te
remineraliseren met zink. 
- Beweging 
Rust is de sleutel tijdens deze fase, maar als je er zin in hebt, kun je wel rustig aan bewegen,
zoals wandelen, yoga of zwemmen.
- Mindset 
Deze fase van je cyclus is de perfecte tijd voor een dagboek, zelfreflectie en het aanboren
van je intuïtie. Elke vorm van zelfzorg (vooral als het om rust-, warmte- of zoutbaden gaat)
helpt je cortisol te verlagen en hormonen in balans te houden tijdens je menstruatie.

GOEDE CYCLUS



• Folliculaire fase 

Wat gebeurt er: 
Deze fase duurt doorgaans 7-12 dagen en begint de eerste dag nadat je menstruatie is
afgelopen, wanneer je hersenen follikelstimulerend hormoon (FSH) afgeven, waardoor de
groei van follikels in de eierstokken wordt gestimuleerd ter voorbereiding op de eisprong.
De oestrogeenspiegels beginnen te stijgen om het baarmoederslijmvlies dikker te maken
ter voorbereiding op mogelijke innesteling, terwijl het verhogen van testosteron je libido
begint te stimuleren. Als dit gebeurt, zul je een boost in energie, stemming en cognitieve
vaardigheden beginnen te ervaren. Je begint je zelfverzekerder, krachtiger, en sexy te
voelen. 

Hoe kun je deze fase ondersteunen: 
- Voeding 
Dit is een belangrijk moment om oestrogeen in evenwicht te brengen terwijl het toeneemt,
en om je lichaam te voorzien van veel gezonde vetten om ervoor te zorgen dat je lichaam
voldoende energie heeft om je follikel te ontwikkelen en vrij te geven en om een gezonde
menstruatiecyclus te ondersteunen. Gezonde voeding bevat pompoen- en lijnzaad,
avocado, kokosnoot, extra vergine olijfolie, zalm, sardines en eieren, citrus en bessen en
groenten zoals bladgroenten, courgette, snijbonen, asperges en kruisbloemige groenten . -
Beweging Omdat je energie hoger is, is dit een geweldige tijd voor meer inspannende en
snelle trainingen zoals HIIT, wandelen, hardlopen en fietsen. 

- Mindset 
Door de toegenomen focus en creativiteit is dit een optimale tijd om nieuwe projecten te
initiëren, te brainstormen en problemen op te lossen, te dromen, maaltijden te plannen,
nieuwe dingen uit te proberen en buiten je comfortzone te treden.

GOEDE CYCLUS



• Ovulatie 

Wat gebeurt er: 
Ovulatie treedt meestal op tussen dag 12-17 van je cyclus en is kort, meestal slechts twee
tot drie dagen. Vlak voor de eisprong is er een golf van luteïniserend hormoon, LH,
waardoor de dominante follikel openbarst en zijn eitje in de eileider vrijkomt. De eicel leeft
ongeveer 12-24 uur en als het niet wordt bevrucht (door sperma dat tot vijf dagen in het
lichaam kan leven), zal het uiteenvallen. Niveaus van oestrogeen en testosteron zijn op hun
hoogtepunt tijdens deze fase, waardoor je je energiek, extravert, zelfverzekerd en sexy
voelt en tegelijkertijd je creativiteit en communicatieve vaardigheden optimaliseert. Je
vruchtbaarheid verhoogt in deze fase waardoor ook je libido zal stijgen. Maak daar gebruik
van! 
Dit is een fijne periode om jezelf te laten zien. Plan die presentaties, meetings of iets anders
wat jij spannend vindt om te doen in deze periode. 

Hoe kun je deze fase ondersteunen: 

- Voeding 
Omdat oestrogeen op zijn hoogtepunt is, is het verstandig om voeding te eten dat de
leverontgifting van mogelijk schadelijk overtollig oestrogeen ondersteunt. Denk aan
kruisbloemige groenten (broccoli, boerenkool, paksoi, bloemkool, spruitjes), maar ook aan
glutathionrijke bladgroenten, tomaat, paprika en bessen. - Beweging Energie is op het
hoogste niveau, waardoor je genoeg te verbranden hebt. Blijf op de hoogte van de
intensieve trainingen zoals HIIT of cardio-gestuurde oefeningen. 

- Mindset 
Je bent op je best deze fase – met focus, creativiteit, communicatie en energie op zijn
hoogtepunt! Dit is een goed moment om contact te maken met vrienden of familie, thuis
een leuke date-night-activiteit te bedenken, te schrijven, te filmen en seks te hebben als je
probeert zwanger te raken!

GOEDE CYCLUS



• Luteale fase 

Wat gebeurt er: 
Deze fase duurt doorgaans 10-14 dagen (hoe langer hoe beter) en vindt onmiddellijk na de
eisprong plaats. Oestrogeen, testosteron en LH beginnen af te nemen terwijl progesteron
stijgt om de groei van het baarmoederslijmvlies te stimuleren ter voorbereiding op de
zwangerschap (als je niet zwanger bent, zal het tijdens de menstruatie afgestoten worden).
Emotioneel ben je tijdens de eerste helft van de luteale fase nog steeds op een goed
niveau van de effecten van de ovulatiefase. Echter, naarmate de progesteronproductie
toeneemt, zul je merken dat je rustiger wordt en een sterk verlangen hebt om taken te
voltooien en dingen gedaan te krijgen. Het is belangrijk om op te merken dat progesteron
de GABA-receptor in de hersenen stimuleert, waardoor je je ontspannen en rustig voelt, dus
als je merkt dat je PMS-symptomen ervaart, zoals angstig, verdrietig, prikkelbaar of
slaapproblemen, kan dit worden toegeschreven aan een laag progesteron. 

Hoe kun je deze fase ondersteunen: 
- Voeding 
Naarmate je calorie- en energiebehoeften veranderen, heeft je lichaam meer complexe
koolhydraten en B-vitamines nodig om energie vast te houden en je verhoogde
stofwisseling bij te houden. Denk aan zoete aardappelen, pompoen, zilvervliesrijst, quinoa,
enz. Maar ook aan magnesium- en vezelrijk voedsel om het vasthouden van vocht te
verminderen en de bloedsuikerspiegel in balans te houden (zoals blad groenten, donkere
chocolade, kikkererwten en linzen, appels, walnoten, enz. ) Vergeet niet veel water te
drinken! 

- Beweging 
In het begin van deze fase heb je misschien nog veel energie, maar het zal waarschijnlijk
afnemen naarmate je je menstruatie nadert. Luister naar je lichaam en doe rustiger aan bij
zware inspanning als het niet langer goed voelt, kies voor lichtere beweging zoals yoga,
pilates, wandelen of zwemmen. 

- Mindset 
Dit is een fase van voltooiing vóór de aanstaande menstruatie, dus het is een goed moment
om taken en projecten af te ronden, takenlijsten en klusjes af te handelen, je huis en
kantoor te organiseren en meer selfcare toe te voegen naarmate de energie begint af te
nemen. 

GOEDE CYCLUS



Elke maand heeft alles wat je eet, hoe gestrest je bent, de lichaamsbeweging die je doet en
de kwaliteit van je relaties allemaal een invloed op je hormonale balans en op je
menstruatiecyclus. 

• Niet genoeg slapen, ‘vergeten’ te eten? Je menstruatie kan donkerder zijn, dikker bloed
met meer bloedstolsels en pijnlijke krampen. 

• Te veel gewerkt, intensief gesport, niet genoeg gegeten of ben je extra gestrest? De
uitwerking op je menstruatie kan zijn dat je een kortere, lichtere en meer waterige
menstruatie hebt. 

Als je weet wat je menstruatie zegt, is het makkelijker om hiermee om te gaan door
bijvoorbeeld goed voor jezelf te zorgen, meer rust in te bouwen, goed en voedzaam te eten
en sporten op een manier die bij je past. 

Observeren 
Om te weten hoe je menstruatie verloopt let je op de volgende punten:
• Kleur 
• Hoeveelheid 
• Helderheid 
• Aantal dagen 
• Wel of geen stolsels 
• Tampons 

Als je uitsluitend tampons gebruikt, kun je het bloed observeren na het verwijderen van een
tampon (voordat je deze in de prullenbak doet). Omdat tampons ontworpen zijn om
superabsorberend te zijn, is het op deze manier moeilijker om stolsels en de textuur van je
menstruatie waar te nemen. Op deze manier kun je wel goed de kleur bekijken. Ook kun je
per dag bijhouden hoe vaak je moet verwisselen en welke maat (mini tot ultra) tampon je
nodig hebt. 

• Maandverband 
Maandverband maakt het observeren van het bloedverlies gemakkelijker. Het is ook
ontworpen om zeer absorberend te zijn, dus textuur kan hier moeilijk te zien zijn. Denk er bij
het controleren van de kleur van je menstruatie aan dat bloed dat aan lucht is blootgesteld,
bruiner wordt, dus het is het beste om de kleur kort na het dragen van een maandverband
of na het afvegen te observeren. 

DE MENSTRUATIE



• Menstruatiecups 
Menstruatiecups zijn de gemakkelijkste manier om het bloedverlies in zijn volle vorm te
observeren. Een menstruatiecup vangt het bloed op. Wanneer het klaar is om te worden
verwijderd, gooi je de inhoud in het toilet of door de gootsteen. Dit is een goed moment om
zowel de kleur als de consistentie te observeren – zijn er veel stolsels? Stroomt het bloed
goed (bij een gezonde menstruatie is het bloed iets dikker dan water). Is het plakkerig of vrij
stromend? 
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Wat zegt je bloedverlies? 

Het is normaal om iedere maand een andere menstruatie te hebben, het kan zelfs
wisselend zijn op verschillende dagen van je menstruatie. Veel vrouwen beginnen met
donkerbruine vlekken en gaan op dag twee of drie over naar helderrood. Deze types
worden als richtlijn gegeven. Na verloop van tijd leer je de natuurlijke patronen en ritmes
van je lichaam en wat de onderliggende oorzaken kunnen zijn van jouw klachten. Zo weet
je wat jouw lichaam nodig heeft en hoe je het optimaal kunt ondersteunen. 

• Helderrood bloedverlies 
Zo ziet een normale, gezonde menstruatie eruit: 
- Helderrood 
- Weinig tot geen stolsels 
- Geen tot nauwelijks kramp/buikpijn 

• Donkerbruin 
Bruin gekleurd bloed geeft aan dat het bloed is blootgesteld aan zuurstof. Dit kan te wijten
zijn aan spotting voordat de echte menstruatie begint, of als oud bloed nadat de
menstruatie is afgelopen. Donkerbruin menstruatiebloed wordt vaak gezien wanneer
vrouwen spotting ervaren in de dagen vóór hun menstruatie. Dit komt vaak doordat het
baarmoederslijmvlies te vroeg begint af te breken, en dit kan een teken zijn van een laag
progesteron. Progesteron is het hormoon dat voornamelijk wordt aangemaakt in de tweede
helft van de menstruatiecyclus (na de eisprong) en is verantwoordelijk voor het op zijn
plaats houden van het baarmoederslijmvlies tot je menstruatie (of tot een zwangerschap).
Wanneer de progesteronspiegel te vroeg daalt, kunnen kleine delen van het slijmvlies al
loskomen. Je ziet dan vaak donkerbruine vlekken. Donkerbruin bloedverlies kun je ook
hebben wanneer de baarmoeder tegen het einde van de menstruatie niet efficiënt al het
bloed heeft verwijderd. Na een normale, felrood gekleurde menstruatie kan het zijn dat je
gedurende een dag of twee donker, dik bloed ziet nadat de menstruatie is afgelopen. Als je
dit hebt na je menstruatie, kan acupunctuur, yoga of oliepakking helpen om de
doorbloeding van je baarmoeder te optimaliseren. 

• Lichtroze, waterige menstruatie 
Lichtgekleurd menstruatiebloed dat heel dun/waterig lijkt, kan duiden op uitputting. Dit kan
in de vorm zijn van voedingstekorten en ondervoeding (met name gezonde vetten). Het
wordt ook vaak veroorzaakt door uitputting in de vorm van chronische stress en burn-out.
Dit type menstruatie is vaak kort (minder dan drie dagen) en kan erg licht zijn – er is alleen
een lichte tampon of inlegkruisje voor nodig. Lichtroze periodes worden vaak
waargenomen bij vrouwen met een laag oestrogeengehalte – 
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het hormoon dat verantwoordelijk is voor het opbouwen van een dik en gezond
baarmoederslijmvlies. Wanneer je lichaam fysiek of emotioneel uitgeput is, wordt de
oestrogeenproductie vaak verlaagd om prioriteit te geven aan het kunnen 
functioneren van je lichaam. Dit beeld komt veel voor bij vrouwen die moeite hebben om
zwanger te worden, omdat het lichaam geen prioriteit geeft aan voortplanting in tijden van
stress en ondervoeding. Wanneer je hier last van hebt is het belangrijk om heel goed voor
jezelf te gaan zorgen, je lichaam te voeden en goed te herstellen.

• Donkerrood 
Deze vaak dikke, stroperige en gestolde donkerrode periode gaat vaak gepaard met
pijnlijke krampen. Donkerrode periodes zijn vaak hevig, kunnen meerdere dagen
aanhouden (zelfs langer dan acht dagen) en veel vrouwen hebben last van PMS pijnlijke
borsten, stemmingswisselingen, opgeblazen gevoel). Dit type menstruatie wordt vaak
veroorzaakt door een teveel aan oestrogeen. Oestrogeen is verantwoordelijk voor het
opbouwen van een dik en gezond baarmoederslijmvlies die tijdens de menstruatie wordt
afgestoten. In een gezonde cyclus produceert je lichaam oestrogeen in de eerste helft van
de cyclus, gevolgd door een sterke afname van oestrogeen nadat de eisprong heeft
plaatsgevonden. In de tweede helft (ná de eisprong) van de cyclus stijgt progesteron en
heeft het een compenserend effect op oestrogeen. Progesteron zorgt ervoor dat het
baarmoederslijmvlies niet te dik wordt en houdt deze op zijn plaats. Wanneer het
oestrogeen hoger is, of er is sprake van een verlaagd progesteron kun je zware, pijnlijke
menstruaties ervaren, met voorafgaand PMS-symptomen. 
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• Geen menstruatie 

Heb je helemaal geen of een heel onregelmatige cyclus? Er zijn verschillende redenen
waarom dit kan gebeuren: 

- Post-anticonceptie 
Als je onlangs bent gestopt met het gebruik van hormonale anticonceptie (zoals de pil), kan
het enkele maanden duren voordat je lichaam zijn eigen natuurlijke
hormoonproductiecyclus hervat. Elke vrouw reageert anders – de meesten zien een
natuurlijke terugkeer van hun menstruatiecyclus binnen 3 maanden na het stoppen met de
pil, terwijl anderen meer dan een jaar nodig hebben om de natuurlijke cycli te herstellen.
Als je onlangs bent gestopt met het gebruik van anticonceptie richt je dan op het aanvullen
van voedingsstoffen die waarschijnlijk door de pil zijn uitgeput: met name zink, B-vitamines,
vitamine C en magnesium. Een prenatale vitamine van goede kwaliteit is een gemakkelijke
manier om het volledige spectrum aan voedingsstoffen binnen te krijgen dat je lichaam
nodig heeft na de pil, samen met een gezond dieet vol bladgroenten en gezonde vetten
zoals avocado, kokos(olie), vis en avocado. 

- PCOS (Polycysteus ovarium syndroom) PCOS is een verzamelnaam voor allerlei
hormoonverstoringen. Het staat voor Polycysteus Ovarium Syndroom. Vrouwen met PCOS
hebben vaak cystes op hun eileiders en een onregelmatige cyclus. Zo’n 10% van de
Nederlandse vrouwen heeft PCOS. Als je vermoedt dat je PCOS hebt, laat het dan
onderzoeken bij je (huis)arts.

- Stress 
Stress is een belangrijke oorzaak van vertraagde of uitblijvende ovulatie (en dus uitblijvende
menstruatie). Je lichaam is slim: het zal altijd prioriteit geven aan overleven boven de
vruchtbaarheid. Als je lichaam vindt dat je huidige levensstijl te stressvol is, kan het leiden
tot het uitblijven van je ovulatie. Wanneer je geen of hele onregelmatige cyclus hebt, is het
belangrijk om te onderzoeken waarom je lichaam zich niet veilig voelt: * Heb je teveel
stress? * Eet je voldoende? * Train je teveel? * Etc… Wees echt eerlijk tegen jezelf en denk na
over wat jouw aandacht nodig heeft. Bedenk je altijd dat het belangrijk is om erachter te
komen waarom je dit hebt, (waarom heb je geen ovulatie, te hoog oestrogeen, te laag
progesteron etc) om zo de oorzaak aan te pakken en je hormonen te optimaliseren
waardoor jij je weer goed gaat voelen!
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Cups 

Een menstruatiecup is een herbruikbaar cupje, gemaakt van medisch siliconen die je in je
vagina draagt, net als een tampon. Het verschil is dat een menstruatiecup het bloed
opvangt in plaats van absorbeert. Daardoor beïnvloedt het de gevoelige slijmvliezen van de
vagina niet en laat het je vaginale flora intact, zodat infecties minder kans krijgen. Je brengt
de menstruatiecup in en als het tijd is om te verschonen, spoel je hem eenvoudig om met
water en eventueel een speciale wash voor extra reiniging. Je hoeft hem maar 2-5 keer per
dag te verschonen, afhankelijk van de hevigheid van je menstruatie. De menstruatiecups
zijn van 100% medische graad siliconen; een veilig materiaal waar geen bacteriën aan
kunnen hechten. De menstruatiecups bevatten geen latex, BPa of andere schadelijke
stoffen. Ze zijn ook heel geschikt bij een gevoelige huid of allergiën. Bovendien laat een
menstruatiecup geen pluisjes achter die allerlei ongemakken veroorzaken, wat bij veel
merken tampons wel kan gebeuren. 

Merken menstruatiecups: 
• Organicup 
• Bamboozy 
• Period!Amsterdam
• Beppie 
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Tampons en maandverband 

De meeste menstruatieproducten zijn gemaakt van synthetische materialen. Rayon, plastic,
parfum. Dit zijn een aantal materialen die voorkomen in tampons, maandverband en
inlegkruisjes. Of ze zijn gemaakt van gewoon katoen. Eén van de meest bespoten
gewassen ter wereld. Katoen is het meest intensief bespoten gewas ter wereld.
Maanverband en inlegkruisjes gemaakt van plastic zijn niet zo ademend. Als je ze de hele
dag draagt (laat staan de hele week!), kan er een zweterige en onaangename omgeving
voor je huid ontstaan. Producten op basis van plastic gaan zo lang mee dat ze vaak veel te
lang worden gedragen. Dit kan een onevenwichtige bacteriegroei bevorderen en leiden tot
symptomen die lijken op dermatitis (eczeem). Rayon wordt gemaakt van houtpulp. Hoe
meer rayon een tampon bevat, hoe hoger het absorptievermogen is. Dat klinkt natuurlijk
goed, maar kan ook risico’s met zich meebrengen omdat dan de neiging bestaat een
tampon langer in te houden, wat de kans op bacteriëngroei en Toxic Shock Syndrome
verhoogt. Daarnaast worden alle tampons gebleekt. 

• Houd een tampon niet langer in dan de maximale tijd die op de verpakking staat
aangegeven. 
• Gebruik er een die zo klein mogelijk is, die een laag absorptievermogen heeft en die niet
pluist. 
• Grieperig gevoel? Symptomen van TSS zijn hoge koorts, overgeven, diarree, uitslag die op
zonnebrand lijkt, duizeligheid en flauwvallen. Doen deze verschijnselen zich voor als je
tampons gebruikt tijdens de menstruatie, ga dan naar de huisarts. 
• Tampons absorberen vocht. Dus ook zwemwater. Verwissel je tampon daarom na het
zwemmen. 
• Was je handen niet alleen nadat je een tampon hebt ingebracht, maar ook ervoor. Ook als
je een inbrenghuls gebruikt. Tips voor goede tampons/maandverband 

De volgende merken zijn biologisch en fijn om te gebruiken: 
• Yoni 
• Sanature
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Kramp 

Veel vrouwen hebben last van krampen vlak voor of tijdens de menstruatie. Dit kan ook
misselijkheid of diarree veroorzaken. Die kunnen worden veroorzaakt door een teveel aan
prostaglandinen. Wanneer je een hormonale disbalans hebt (in dit geval met name een
hoog oestrogeenniveau), veel stress hebt of last heb van laaggradige ontstekingen, worden
er meer van die prostaglandinen aangemaakt. Dus wanneer je hormonen beter in balans
zijn en je stofwisseling en immuunsysteem goed werken, worden er minder
prostaglandinen aangemaakt en heb je minder last van kramp/misselijkheid/diarree vlak
voor en tijdens je menstruatie. 

Dit doe je onder andere door (lange termijn): 
• Stabiele bloedsuikerspiegel 
• Ondersteuning van je lever en je darmen 
• Stressbeheersing 

Nu last van krampen (korte termijn): 
• Zorg voor voldoende Magnesium/zink/kalium (magnesiumbad of spray kan bijvoorbeeld
heel fijn zijn) 
• Gemberthee 
• Warmte (kruik, thee, douche) 
• Veel slapen! 

Oliepakking 
Het uitvoeren van een oliepakking gedurende de maand, kan verlichting brengen tijdens je
menstruatie. 

Wat is een oliepakking? 
Ons ontgiftingssysteem heeft het af en toe zwaar te verduren. Stress, blootstelling aan
chemicalien en een tekort aan vitaminen en mineralen zorgt ervoor dat onze lever hard aan
de slag moet om alle gifstoffen te verwerken. Dat kan ervoor zorgen dat afvalstoffen en
hormonen minder goed worden afgebroken en langer in ons lichaam worden opgeslagen.
Een oliepakking kan daarbij helpen. Het is een plaatselijke behandeling met als doel de olie
diep door te laten dringen in de onderliggende weefsels. Uit onderzoek is gebleken dat
castorolie pakkingen het immuunsysteem kunnen versterken. Naast het versterken van het
immuunsysteem heeft castor olie ook een positief effect op de leverfuncties en bevordert
het de spijsvertering.
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Wat zijn hormonen? 

Hormonen zijn moleculen die door het endocriene systeem worden geproduceerd en die
berichten naar verschillende delen van het lichaam sturen. Ze helpen de processen van je
lichaam te reguleren, zoals honger, bloeddruk en seksueel verlangen. Hoewel hormonen
essentieel zijn voor de voortplanting, zijn ze ook essentieel voor alle systemen van je
lichaam. Hormonen komen vrij uit klieren in je endocriene systeem (hormoonstelsel). Ze
vertellen je lichaam hoe te ademen en hoe energie te verbruiken. Hormonen stromen door
het hele lichaam, maar beïnvloeden alleen bepaalde cellen die zijn ontworpen om hun
berichten te ontvangen. Hormonen en hormoonreceptoren (ontvangers) werken samen als
een slot en een sleutel. 

Wat doen hormonen in mijn lichaam? 

Ieder lijf ontvangt gedurende de dag constant hormonale veranderingen. Wanneer je eet,
produceert de alvleesklier het hormoon insuline om de bloedsuikerspiegel te reguleren.
Terwijl je op de rem trapt om een botsing te voorkomen, pompen je bijnieren het hormoon
adrenaline (epinefrine) eruit om je te helpen snel te handelen. De pijnappelklier werkt om
het hormoon melatonine te produceren zodat je een goede nachtrust te krijgt. Wanneer
hormonen niet goed in balans zijn, kan een endocriene aandoening (ziekten van het
hormoonstelsel) de oorzaak zijn. Te veel van een bepaald hormoon (ook bekend als
hyperfunctie) of juist niet genoeg van een hormoon (bekend als hypofunctie), kunnen
problemen veroorzaken. 

Hormonale disbalans 
Hormonale disbalans kan worden veroorzaakt door gezondheidsproblemen. Sommigen van
hen zijn onder meer: 
• Suikerziekte 
• Schildklieraandoeningen 
• Polycysteus ovarium syndroom (PCOS) 

Ons lichaam is afhankelijk van hormonen om te functioneren. Sommige mensen zijn
gevoeliger voor hormonen dan anderen. Dit kan verklaren waarom sommige vrouwen last
hebben van PMS of postpartum depressie, terwijl anderen helemaal geen last hebben van
de hormonale veranderingen van de menstruatie en zwangerschap. 
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Welke hormonen zijn waarvoor verantwoordelijk? 

Elke hormoonproducerende klier in het lichaam maakt een hormoon met een zeer
gespecialiseerd doel. 
• Hypothalamus: reguleert lichaamstemperatuur, honger, humeur, dorst, slaap en libido 
• Hypofyse: is de baas der klieren, die andere klieren achter de schermen bestuurt 
• Bijschildklier: reguleert calcium 
• Alvleesklier: produceert insuline om voedsel als energie te gebruiken 
• Schildklier: regelt de hartslag en hoe calorieën worden gebruikt 
• Bijnieren: produceren stresshormonen 
• Pijnappelklier: produceert melatonine om de lichaamsklok te reguleren 
• Eierstokken: scheiden geslachtshormonen af voor gebruik in de voortplantingscyclus
• Testes: produceert testosteron en sperma

Hoe beïnvloeden hormonen seks en voortplanting? 
Reproductieve hormonen worden gemaakt door de eierstokken en de testikels. De
eierstokken produceren oestrogeen, progesteron en androgenen, terwijl de testikels
androgenen produceren zoals testosteron. Puberteit, ontwikkeling van borsten, vermogen
om zwanger te worden of sperma te produceren en lichaamshaargroei worden allemaal
beïnvloed door reproductieve hormonen. De niveaus van deze hormonen fluctueren
gedurende je leven en nemen in het algemeen af naarmate een persoon ouder wordt. Voor
vrouwen verschuiven deze hormonen gedurende de menstruatiecyclus tijdens de
voortplantingsjaren, tenzij je hormonale anticonceptie gebruikt. 

Wat je moet weten over reproductieve hormonen? 
De menstruatiecyclus is meer dan alleen je menstruatie. Het is een complexe situatie van
hormonen die ervoor zorgen dat je voortplantingssysteem werkt. Zonder hormonen zouden
je voortplantingsorganen stagneren. Je zou niet in staat zijn om zwanger te worden en
misschien geen zin hebben om seks te hebben. Hoewel de geslachtshormonen oestrogeen
en testosteron krachtig zijn, hebben ze hulp nodig van een eiwit genaamd Sex Hormone
Binding Globulin (SHBG) om goed te kunnen functioneren. SHBG is een eiwit (globuline) dat
door de lever geproduceerd wordt en in staat is om testosteron en oestradiol sterk aan zich
te binden. SHBG transporteert vervolgens deze hormonen in een inactieve vorm via het
bloed door het lichaam. De reproductieve hormonen omvatten:
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• Androgenen 
Androgenen worden gemaakt van cholesterol en geproduceerd in de bijnier en de
eierstokken. Vrouwen die hogere niveaus van androgenen hebben dan normaal, kunnen
symptomen ervaren zoals overmatige haargroei, acne, onregelmatige of afwezige
menstruatie en onvruchtbaarheid. Omstandigheden die een teveel aan androgenen
veroorzaken, zijn onder meer: 
- PCOS 
- Bijniertumoren 
- Eierstoktumoren 
- Hoog prolactinegehalte 
- Ziekte van Cushing 

• Progesteron 
Progesteron is het belangrijkste hormoon dat zwangerschap bevordert. Tijdens de
menstruatiecyclus is het progesteronniveau laag tot aan de eisprong. Daarna stijgen de
niveaus. Progesteron verandert de structuur van het endometrium (het
baarmoederslijmvlies) zodat een bevrucht eitje kan innestelen. Tijdens de zwangerschap is
progesteron het primaire hormoon van het eerste trimester. Het helpt ook om borstweefsel
te ontwikkelen die essentieel zijn voor borstvoeding.

• Oestrogeen 
Oestrogeen wordt geassocieerd met menstruatie, maar het heeft ook invloed op een aantal
lichaamsfuncties, waaronder botontwikkeling en de gezondheid van hersenen, hart,
bloedvaten en urinewegen. Misschien meer dan enig ander hormoon, heeft oestrogeen
invloed op hoe we eruit zien. Het heeft invloed op de samenstelling van lichaamsvet en
zelfs op de gezondheid van huid en haar.
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Pil 

De pil is een hormonale anticonceptie. De pil is er voor bedoeld om je te beschermen tegen
een zwangerschap. De meeste pillen zijn combinatiepillen. Ze bevatten oestrogeen en
progesteron. Al wordt de pil ook voor andere dingen ingezet. Het slikken van de pil is niet
vrijblijvend. Het zijn synthetische hormonen die je slikt. En deze zijn niet onschadelijk in je
lichaam. Toch is het heel gewoon om bij klachten rond de menstruatie, de pil te slikken. De
pil kan je misschien helpen bij het ‘reguleren’ van je menstruatiecyclus. Ook kunnen
lichamelijke klachten zoals acne, PCOS, menstruatiepijn en ander “gedoe” verminderen.
Maar er wordt niet gekeken naar de oorzaak van de klachten. De pil bestrijdt de
symptomen. De klachten worden nu als het ware verdoezeld. Terwijl deze symptomen juist
willen aangeven dat er iets niet ‘lekker’ loopt in je lichaam. Dit signaal van onbalans in je
lichaam negeer nu. Op het moment dat je stopt met de pil, zullen hoogstwaarschijnlijk
dezelfde klachten weer tevoorschijn komen. De pil verzwakt de vaginale afweer. Dit
betekent dat je gevoeliger wordt voor klachten in de vagina. Denk hierbij aan een
vervelende schimmelinfectie of een SOA. 

Soms is het dus heel fijn om voor even de pil te slikken, maar gebruik het niet jaren en heb
je in de toekomst een kinderwens? Stop dan op tijd, het liefst een jaar voordat je actief met
je kinderwens gaat starten. Zo heb je voldoende tijd om je lichaam de kans te geven om te
‘ontpillen’.

Spiraal 

Een hormoonspiraaltje is een kunststof ankertje van 30 of 32 mm lang. Het spiraaltje wordt
in de baarmoeder geplaatst. Hier geeft het spiraal een kleine hoeveelheid van het hormoon
progestageen af. Zaadcellen komen moeilijker door slijm van de baarmoedermond en een
bevruchte eicel kan zich niet nestelen in het baarmoederslijmvlies.

Regelmatig zijn er vrouwen die last hebben van stressklachten, concentratiestoornissen,
niet lekker in hun vel zitten of zelfs last hebben van paniekaanvallen. Het hormoonspiraaltje
als anti conceptiemiddel heeft bij veel vrouwen mogelijk ongewenste bijwerkingen,
concludeert het Erasmus MC in een onderzoek uit 2017. Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen
met zo’n spiraaltje hogere cortisolwaarden hebben, een hogere hartslag tijdens stress
testen hebben en in het algemeen hogere niveaus van haarcortisol hebben dan vrouwen
die andere vormen van anticonceptie gebruiken. Langdurige chronische stress kan leiden
tot psychische aandoeningen zoals depressie en concentratieproblemen. Natuurlijk is het
zo dat er meerdere mogelijk oorzaken kunnen zijn van bovengenoemde klachten. Dit kan
gelegen zijn in andere chronische stress, vitamine tekort, een vermindering van de 
lever- of darmfunctie en blootstelling aan xeno-oestrogenen zoals BPA.
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De aanname dat een hormoonspiraal alleen lokaal zou werken en daarom geen invloed
heeft op de rest van het lichaam, is niet logisch, want iets wat in 1 deel van het lichaam
gebeurt wordt wel degelijk aan een ander deel van het lichaam doorgegeven.

Bijwerkingen van hormonale anticonceptie zoals de pil en spiraal: 
• Puistjes, acne 
• Melasma 
• Huid gevoelig maken voor zonlicht 
• Trombose 
• Vermoeidheid 
• Misselijkheid 
• Hoofdpijn 
• Vaginale afscheiding 
• Doorbraakbloedingen 
• Gewichtstoename 
• Bloeddrukverhoging 
• Depressie 
• Huidveranderingen 
• Longembolieën 
• Afname libido 
• Pijnlijke borsten 
• Stemmingswisselingen, moodswings 
• Vaginale afscheiding 
• Darmklachten

Luister dus goed naar je lichaam, voor sommige vrouwen werkt de anticonceptie prima.
Maar als je al veel hebt aangepast en je blijft klachten houden dan kan het goed zijn om
eens te stoppen met de anticonceptie om te zien of dat je klachten vermindert.

Natuurlijke anticonceptie 

Daysy 
Daysy is de cyclus computer met een ingebouwde thermometer die gebruik maakt van de
zogeheten Fertility Awareness Method. Daysy laat jouw vruchtbare, onvruchtbare dagen en
ovulatie dag zien, waardoor je niet alleen inzicht krijgt in je menstruatie cyclus, maar ook
een zwangerschap kunt voorkomen. Het enige wat je hoeft te doen is iedere ochtend
voordat je opstaat je temperatuur te meten en Daysy laat meteen zien of je die dag
vruchtbaar of niet vruchtbaar bent. Gedurende je cyclus verandert je basale
lichaamstemperatuur, dit is je lichaamstemperatuur direct na het wakker worden en nog
voordat je actief bent. Deze verandering in temperatuur gebeurt onder invloed van
hormonen. 
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De 2 voornaamste hormonen zijn oestrogeen en progesteron. Voor iedere vrouw geldt dat
de basale lichaamstemperatuur in de dagen voor de eisprong erg laag is en vervolgens met
0,3 tot 0,5 graden stijgt. Juist door die stijging van lichaamstemperatuur kan de ovulatie
plaatsvinden.

De temperatuur blijft vervolgens (onder invloed van het hormoon progesteron) tot aan je
menstruatie licht verhoogd. Aan de hand van je basale lichaamstemperatuur leert Daysy
jouw persoonlijke menstruatiecyclus kennen. Daarnaast maakt Daysy gebruik van een uniek
algoritme van duizenden cycli. Op deze manier kan Daysy jou precies vertellen waar in je
cyclus je je bevindt. 

Het voordeel is dus dat je heel makkelijk je cyclus leert kennen en daardoor heel goed
wanneer je vruchtbaar bent en wanneer je menstruatie eraan komt. Daarnaast is het dus
heel fijn dat je geen hormonen hoeft te gebruiken en je het zo als natuurlijk anticonceptie
kunt gebruiken (of juist om zwanger te worden). 

Het nadeel is dat als je cyclus onregelmatig is of dat als je het in de ochtend vergeet, de
metingen niet zo betrouwbaar zijn. 
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Al sinds begin jaren ’60 wordt de anticonceptiepil voorgeschreven. Het is een van de meest
gebruikte vormen van anticonceptie bij vrouwen en de meeste vrouwen starten in hun
tienerjaren om er vervolgens pas weer mee te stoppen als er een kinderwens is. Hoewel
het dus veelvuldig wordt gebruikt, is er nog steeds zo weinig informatie voor vrouwen over
de nasleep van het stoppen met de pil.

Wanneer je stopt met de pil kan het zijn dat je enkele (hormonale) klachten ervaart. Denk
daarbij aan: 
• Acne 
• Haaruitval 
• Angst 
• Depressie 
• Brain fog 
• Migraine 
• Misselijkheid 
• Geen of hele onregelmatige cyclus 

Bij sommige vrouwen zijn de klachten zelfs zo erg dat ze besluiten weer de pil te slikken. In
dit stukje ga ik je tips geven om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen of om je
klachten te verhelpen als je al bent gestopt.

De anticonceptiepil 
De anticonceptiepil is ontworpen om te voorkomen dat je zwanger wordt door de ovulatie
te onderdrukken, meestal door gebruik te maken van synthetisch oestrogeen en
synthetisch progestageen. De anticonceptiepil verandert ook het baarmoederslijmvlies. Het
maakt het dikker en daardoor moeilijker doorgankelijk voor sperma en daarnaast verandert
ook het voedende slijmvlies van je baarmoeder. Als je de pil correct (elke dag en op tijd)
inneemt, is het voor ongeveer 99,9% betrouwbaar om zwangerschap te voorkomen. Veel
vrouwen krijgen de pil echter niet (alleen) voor anticonceptiedoeleinden, maar ook om
klachten of andere symptomen van hormonale disbalans te maskeren, zoals: 
• Acne 
• Haaruitval 
• Onregelmatige of hele zware en pijnlijke menstruatiecyclus 

Enkele dingen die je over de anticonceptiepil moet weten: 

• De anticonceptiepil kan de zin in seks verlagen. 
De anticonceptiepil stopt de natuurlijke productie van testosteron in je lichaam en verhoogt
het gehalte aan geslachtshormoonbindend globuline SHBC. De SHBC bindt zich aan 
de rest van je vrije testosteron en voorkomt dat je lichaam er toegang toe heeft, wat 
een van de redenen is waarom het zo vaak wordt gebruikt om PCOS te kunnen 
controleren. Minder testosteron betekent echter vaak ook minder zin in seks. 
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Het kan langer duren voordat je zwanger raakt.

Studies hebben aangetoond dat vrouwen er vaak langer over doen om zwanger te raken
wanneer ze net zijn gestopt met de pil, dan vrouwen die al minimaal een half jaar waren
gestopt. Dit geldt met name voor vrouwen die al hormonale klachten hadden voordat ze
met de pil begonnen. 

• De anticonceptiepil heeft invloed op je humeur
Veel vrouwen geven aan dat ze zich lusteloos, verdrietig, depressief, humeurig en angstig
voelden sinds ze zijn gestart met de anticonceptiepil. Helaas melden veel vrouwen deze
zelfde symptomen ook nadat ze weer zijn gestopt, maar deze klachten verminderen zodra
je hormonen weer in balans zijn.
• Menstruatie en de anticonceptiepil
De maandelijkse bloeding tijdens het slikken van de pil is geen echte menstruatie, het is
een onttrekkingsbloeding. Er vindt een menstruatie plaats wanneer je een ovulatie hebt
gehad. Tijdens de pil vindt ovulatie niet plaats en wordt alleen het baarmoederslijmvlies
afgestoten.

Je lichaam ondersteunen 
Je hebt besloten om te stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil. Misschien wil je
zwanger worden, of misschien wil je gewoon al die synthetische hormonen uit je systeem.
Wat nu? Vergeet niet dat de pil vaak veel van de symptomen van hormonale disbalans kan
onderdrukken, dus dit is het moment om je lichaam liefdevol te behandelen en het alle
gelegenheid te geven om je hormonen weer onder controle te krijgen. Het duurt vaak drie
tot zes maanden om weer ‘normaal’ te worden, en mogelijk veel langer als je geen andere
onderliggende aandoeningen heeft, zoals PCOS. Dus hoewel dit misschien geen snelle
oplossing zal zijn, is het absoluut de moeite waard om tijd, energie en consistentie te
investeren om je lichaam en je hormonen terug te brengen naar haar natuurlijke cyclus als
je graag wilt dat je hormonen weer in balans komen.

Voorbereiding 
Als je kunt beginnen met het voorbereiden van je lichaam, twee of drie maanden voordat je
stopt met het innemen van de pil, zal de overgang wellicht veel gemakkelijker verlopen.
Natuurlijk kun je ook gewoon stoppen met de pil. Ondersteun je lichaam en je mind bij de
overgang van het stoppen met de anticonceptiepil door de volgende tips:
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• Stress en lichaamsbeweging
Verlicht je stressniveau zoveel mogelijk. Symptomen van het stoppen met de
anticonceptiepil zijn onder meer angst en depressie, die kunnen worden verergerd door
stress. Leer nee te zeggen tegen extra werk, reserveer wat tijd voor jezelf en wat echt
belangrijk is, is om in beweging te komen. Het liefst niet te intensief, zeker niet als je dat niet
gewend bent. Wanneer je normaal gesproken niet veel sport, is dit niet het moment om
daar nu heel actief mee te gaan beginnen. Vind vooral iets wat jij leuk vindt om te doen en
wat in jouw leven past; yoga, wandelen, pilates… 

• Voeding. 
Wat je eet, is cruciaal voor hoe je je voelt en hoe je je voelt, heeft weer invloed op het
stressniveaus die weer impact hebben op de rest van je hormoonbalans. Je lichaam is erg
complex, maar je voedingsschema zou juist vrij eenvoudig moeten zijn. Probeer alle
bewerkte of verpakte voedingsmiddelen te vermijden – als het in een doos zit, of als het
een lange lijst van ingrediënten met chemisch klinkende namen heeft, kun je er vrij zeker
van zijn dat het niet zo natuurlijk is. Tips stoppen anticonceptiepil Ik ben een groot
voorstander van biologische en seizoensgebonden groenten en fruit. Als je je koelkast vult
met een regenboog aan kleurrijk fruit en groenten, dan zal je minder snel geneigd zijn om
voor die zak chips of snacks te gaan. Dat geldt ook voor het voorbereiden van je maaltijden.
Wanneer je op zondag alvast je maaltijden en snacks kunt voorbereiden, grijp je nooit mis. •
Ontgifting. Om ervoor te zorgen dat je lichaam goed kan ontgiften is het belangrijk om
iedere dag ontlasting te hebben. Wanneer je klachten hebt zoals obstipatie, opgeblazen
gevoel of juist vaak diarree, is het verstandig om je lichaam hierbij te ondersteunen.

Dit kan onder andere door voldoende vers fruit en groenten te eten. 
Bijvoorbeeld:
- Kruisbloemige groenten 
- boerenkool, paksoi, snijbiet, rucola, broccoli, bloemkool 
- Citrusvruchten 
- sinaasappelen, mandarijnen, grapefruit, citroen, limoenen
- Knoflook - vermindert ontstekingen 
- Kurkuma - kan gunstig zijn voor het verminderen van de effecten van oestrogeen 
- De juiste vetten - zalm, makreel, tonijn, kokosolie, avocado 
- Kruidenthee en ontgiftende kruiden - brandnetelblad, citroenmelisse, alfalfablad,
gemberwortel 
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Ondersteun je lever 
Je lever is erg belangrijk voor de algehele gezondheid en is verantwoordelijk voor het
verwijderen van overtollige hormonen en gifstoffen. Door voldoende koolhydraten, eiwitten
en vetten te eten, help je je lever zich te concentreren op het verwijderen van alle
synthetische hormonen uit de anticonceptiepil uit je lichaam. 

Ondersteun de lever door een optimale voeding en levensstijl. 
• Verlaag de inname van geraffineerde suikers om leververvetting te helpen voorkomen of
herstellen 
• Eet groente en fruit die je lever ondersteunen, zoals bieten, citrusvruchten, avocado’s en
kruisbloemige groenten 
• Eet goede eiwitten, de aminozuren in deze eiwitten ondersteunen fase twee van
leverontgifting 
• Ondersteun je darmen door veel vezels (uit groente) te eten 
• Zorg dat je af en toe flink zweet door te sporten en/of sauna’s 
• Verlaag je stress om de productie van cortisol te verminderen 
• Gebruik kruiden die de lever ondersteunen, zoals koriander, kurkuma,
paardenbloemwortel, mariadistel en artisjokextract 
• Neem supplementen die de leverfunctie ondersteunen, waaronder een B-complex,
vitamine A, C, D en Zink. 

Natuurlijk hebben we niet alles in de hand en zijn sommige klachten en symptomen niet te
voorkomen. 
Door op zoek te gaan naar de oorzaak van je klachten kom je erachter wat je kunt
verbeteren. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat als je de tijd neemt om lief voor je
lichaam te zijn, jezelf goed te voeden, rust en tijd voor jezelf in je agenda zet, de overgang
naar stoppen met de pil al zo veel beter kan zijn.
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Stel je eens voor dat je niet meer opziet tegen je menstruatie en zelfs kunt genieten van de
week daaraan voorafgaand. Dit is namelijk voor heel veel vrouwen de week waarin ze niet
zichzelf zijn, veel klachten hebben en dan moet de menstruatie nog komen. En dan zijn er
ook nog heel veel vrouwen die zouden willen dat het bij een week zou blijven, maar die
eigenlijk direct bij of vlak na de eisprong al klachten krijgen. Er zijn maar weinig vrouwen die
ik spreek die geen last hebben van PMS (opgeblazen gevoel, krampen, humeurigheid,
hoofdpijn, vermoeidheid, toegenomen honger, onbedwingbare trek, onzuivere huid, enz.)
Voor veel vrouwen is de week voor hun menstruatie iets waar ze enorm tegenop kijken. De
klachten kunnen zo hevig zijn dat het je leven echt kan belemmeren. Voor jou heel erg
vervelend en het is ook nog eens niet hoe het hoort. Natuurlijk horen een aantal milde
‘klachten’ erbij. Zo kun je je nog steeds een beetje moe, gereserveerd en teruggetrokken
voelen. Maar als je weet dat deze symptomen erbij horen en je weet op welke manier je je
lichaam hierin kunt ondersteunen om deze fase van je cyclus te optimaliseren, dan kun je je
ook in deze fase heel goed voelen. 

Wat gebeurt er met je hormonen de week voor je menstruatie? 

De week voor je menstruatie staat ook wel bekend als de luttele fase van je cyclus. Het
vindt plaats direct nadat de eisprong plaatsvindt en duurt meestal 10-14 dagen. Hoe langer
de tweede fase duurt, hoe beter. Dit is belangrijk als je probeert zwanger te worden, omdat
het normaal gesproken minimaal 10 dagen duurt voordat een bevruchte eicel uit je eileider
komt en in het baarmoederslijmvlies zich gaat nestelen. Maar ook als je niet zwanger wilt
worden is het belangrijk om de tweede fase zo lang mogelijk te hebben. Hoe langer de
periode duurt, hoe hoger je progesteronspiegel is geweest. Na de eisprong nemen de
hormonen FSH (follikelstimulerend hormoon) en LH (luteïniserend hormoon) sterk af en
blijven ze laag voor de rest van je cyclus. Oestrogeen en testosteron nemen ook af, terwijl
progesteron stijgt en de groei van het baarmoederslijmvlies stimuleert ter voorbereiding op
een eventuele zwangerschap. Als er geen zwangerschap is, zullen oestrogeen en
progesteron afnemen en ervoor zorgen dat het baarmoederslijmvlies tijdens de bloeding of
menstruatiefase wordt afgestoten. 

Wat veroorzaakt PMS: 
Emotioneel gezien voel je je vaak nog heel goed tijdens de eerste helft van de luteale fase.
Je hebt nog veel zelfvertrouwen, energie, voelt je sterk en seksueel op je best door de
libido-opwekkende hormonen oestrogeen en testosteron. Naarmate de productie van
progesteron toeneemt (ook bekend als het kalmerend hormoon), zul je merken dat je
rustiger wordt en je juist behoefte hebt aan rust en minder sociale contacten. Tijdens deze
fase hebben onze feel-good hormonen zoals serotonine en dopamine de neiging om af te
nemen, wat niet alleen kan leiden tot gevoelens van stress of verdriet, maar ook tot 
meer trek in snoep en snelle koolhydraten. Die geven je op korte termijn een goed 
gevoel, maar op de lange termijn krijg je last van de suikers en schommelingen in je
bloedsuikerspiegel.
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Progesteron kan er ook voor zorgen dat de bloedsuikerspiegel lager daalt dan normaal in
de folliculaire fase. Deze dip zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom zoveel vrouwen last
hebben van met emotionele PMS-symptomen, zoals humeurigheid en angst. Het verhoogt
ook het vasthouden van vocht, wat een opgeblazen gevoel en wallen kan veroorzaken.
PMS En als je al een hormonale disbalans hebt (zoals een hoge cortisol- of
oestrogeendominantie), heb je in deze fase van je cyclus daar vaak nog meer last van,
doordat progesteron minder goed de kans krijgt om op te bouwen, waardoor het aantal
ongemakkelijke PMS-gerelateerde symptomen toeneemt. Oestrogeendominantie, een laag
progesteron, hormonale disbalans, het kan allemaal PMS veroorzaken. 

De volgende vraag is, wat veroorzaakt de hormonale disbalans? 
Het antwoord op die vraag én het verhelpen van dat probleem is jouw antwoord naar
hormonen in balans, klachten verhelpen en lekker in je vel zitten. 

Welke voeding ondersteunt je in de luteale fase? 
Het is belangrijk om voeding binnen te krijgen dat de productie van progesteron
ondersteunt, zodat het voldoende kan stijgen om je tweede fase zo lang mogelijk te
houden en je hormonen beter in balans blijven. Voedingsmiddelen met een hoog zink- en
magnesiumgehalte (zeewier, rauwe cacao, oesters, bonen, enz.) Vitamine C citrus,
bladgroenten, paprika) en voedingsmiddelen met veel vitamine B6 (zalm, bananen,
avocado) zijn allemaal nuttig voor het stimuleren van de aanmaak van progesteron. Je wilt
ook de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk houden in de luteale fase, aangezien
progesteron ervoor kan zorgen dat de bloedsuikerspiegel lager daalt dan normaal in de
folliculaire (eerste) fase. Probeer voedzame maaltijden te eten die voldoende eiwitten,
vetten en vezels bevatten voor een optimale bloedsuikerspiegel. Het meer vasthouden van
vocht neemt in deze fase toe, wat een opgeblazen gevoel en wallen kan veroorzaken, dus
zorg ervoor dat je voldoende water drinkt en hydraterende groenten en fruit eet. 

Stabiele bloedsuikerspiegel
 Zoals eerder vermeld, hebben onze feel-good hormonen zoals serotonine en dopamine de
neiging om tijdens deze fase af te nemen, wat niet alleen kan leiden tot gevoelens van
stress of verdriet, maar ook tot meer trek in snoep en snelle koolhydraten waardoor je op
lange termijn meer klachten krijgt. Zorg ervoor dat je naar tussendoortjes of
koolhydraatrijke opties grijpt die ook veel voedingsstoffen, eiwitten, vetten en vezels
bevatten zodat je wel iets zoets binnen krijgt, maar geen last krijgt van de dip in je
bloedsuikerspiegel. 
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• Zorg ervoor dat je de inname van eiwitten en gezonde vetten verhoogt, evenals
verwarmend, voedzame voeding zodat je lichaam goed is voorbereid op de topsport die
het moet leveren (menstruatie) 
• Eet diverse hydraterende groenten en fruit en drink veel water om je lichaam te
ondersteunen bij het afvoeren van vocht en een opgeblazen gevoel zo veel mogelijk te
voorkomen 
• Doe je best om tijdens deze fase alcohol en cafeïne tot een minimum te beperken,
aangezien deze de PMS-symptomen verergeren en het je lichaam de voedingsstoffen kost
die het zo hard nodig heeft tijdens je menstruatie.

Cacao / haver / bananenbrood 
Terwijl je overgaat in de luteale fase, heeft je lichaam behoefte aan voeding dat de
productie van progesteron ondersteunt, zodat het voldoende kan stijgen voor een gezond
hormoonbalans. Gelukkig doen de belangrijkste ingrediënten van dit recept (b6-
vitaminerijke bananen en cacao) precies dat. Bananen zitten ook boordevol kalium, dat
helpt om opgeblazen gevoel en overtollig zout op te lossen, evenals magnesium, dat werkt
om angst en stress te verminderen. De haver stimuleert ook je feel-good hormoon
serotonine, dat tijdens deze fase de neiging heeft te dalen, wat leidt tot gevoelens van
stress of verdriet. Door deze dip heb je ook de neiging om naar snoep of koolhydraten te
grijpen die je een tijdelijke boost geven, maar op de lange termijn zorgen voor
schommelingen in je bloedsuikerspiegel. Daar is de cacaopoeder en cacoanibs perfect
voor.

Hoe maak je het: 
• 3 rijpe bananen 
• 3 eieren 
• 1 TL bakpoeder 
• 1 EL kokosolie (gesmolten) 
• 125 gram havermeel/ havermout 
• 5 EL cacaopoeder 

– dit alles door de keukenmachine/blender – 
Roer er vervolgens het volgende doorheen: 
• 1 banaan in kleine stukjes 
• handje blauwe bessen 
• Cacaonibs 
• 50 minuutjes op 180 graden in de oven 

E N J O Y !
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Wat is het, welke typen PCOS zijn er en wat kun je zelf doen? 

PCOS staat voor polycysteus ovariumsyndroom, het is een hormonale disbalans die ten
minste 1 op de 10 vrouwen treft. Het is geen ziekte, maar meer een cluster van symptomen
die het gevolg zijn van problemen met ovulatie en verhoogde androgenen (mannelijke
hormonen zoals testosteron). Als je de diagnose polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)
hebt gekregen, of je vermoedt dat je het hebt, is de kans groot dat je je overweldigd,
verward en ongerust voelt over wat dit betekent voor je gezondheid en eventuele
vruchtbaarheid. Na zelf last te hebben gehad van PCOS en met talloze vrouwen te hebben
gewerkt om hun PCOS-symptomen drastisch te verbeteren, wil ik je in deze blog uitleggen
wat het is zodat je meer te weten komt over deze complexe aandoening. Of je nu zojuist de
diagnose hebt gekregen, vermoedt dat je PCOS hebt of hier al heel lang mee te maken
hebt, deze blog zal je door enkele van de belangrijkste factoren van PCOS leiden en
handvatten aanreiken om aan de slag te gaan voor herstel. Let op: het advies in deze blog is
niet bedoeld ter vervanging van medisch advies en ik raad je altijd aan om je (huis)arts of
professional te raadplegen voordat je wijzigingen aanbrengt in je dieet, supplement of
lichaamsbeweging.

Soms kan het een opluchting zijn om een diagnose te krijgen als je eindelijk een naam hebt
voor de vervelende symptomen waarmee je al heel lang te maken hebt. Wanneer je
vervolgens op zoek gaat naar wat het betekent en wat je hieraan kunt doen kan dit gevoel
snel worden overschreden door een gevoel van overweldiging. Wellicht ben je al
begonnen met het onderzoeken van de overvloed aan adviezen die online worden
gedeeld, of heb je misschien het frustrerende advies van de arts gekregen om “gewoon af
te vallen en meer te bewegen” of om de anticonceptie te slikken. Met het juiste advies voor
jouw situatie en de specifieke oorzaak van PCOS achterhalen, kun je je hormonen weer
onder controle krijgen. Dat is ook de belangrijkste factor, het achterhalen van de oorzaak.
Want het aanpakken van de oorzaak (NIET de symptomen bestrijden) kan zorgen voor
herstel en daarmee een balans in je hormonen.

Wat is PCOS?

Laten we bij het begin beginnen: wat is polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)? Je hebt
misschien een diagnose gekregen zonder veel uitleg over wat dit betekent en wat de
oorzaak kan zijn. PCOS is een hormonale disbalans die bij minstens 1 op de 10 vrouwen in
de vruchtbare leeftijd voorkomt. Sommige onderzoekers schatten dat tot 21% van de
vrouwen aan PCOS lijdt, maar velen blijven ongediagnosticeerd. Het is geen ziekte, maar
eerder een cluster van symptomen die het gevolg zijn van problemen met ovulatie en
verhoogde productie van androgenen (mannelijke hormonen zoals testosteron en 
DHEA).
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Het woord “polycysteus” betekent meerdere cysten. PCOS wordt zo genoemd vanwege het
veel voorkomen van meerdere follikels in de eierstokken die te zien zijn op een inwendige
echo. Allereerst is het belangrijk om te weten dat de “cysten” die op echo’s werden
opgemerkt in feite helemaal geen cysten zijn, maar meerdere onderontwikkelde follikels.
Deze grote aantallen follikels zijn te zien bij PCOS als gevolg van problemen met de
ovulatie, waardoor de follikels (die de groeiende eicellen bevatten die wachten om bij de
eisprong te worden vrijgegeven) ‘vastlopen’ in hun ontwikkeling. In een normale cyclus
beginnen ongeveer 12 follikels tegelijkertijd te ontwikkelen, waarbij een van deze follikels
de PCOS ‘dominante’ follikel wordt en scheurt om een eicel vrij te geven dat klaar is om bij
de eisprong te worden bevrucht. Bij PCOS komt er vaak geen ovulatie, omdat de follikels
niet in de laatste ontwikkelingsfase komen, waar ze een eicel kunnen vrijgeven. Let op: Niet
alle vrouwen met PCOS hebben polycysteuze eierstokken op echografie, het is dan ook
geen vereiste voor diagnose. 

Tekenen en symptomen van PCOS:
PCOS is geen ziekte, maar een cluster van symptomen die het gevolg zijn van problemen
met ovulatie. Dit betekent dat niet elke vrouw met PCOS elk symptoom van PCOS zal
hebben. Het is mogelijk om slechts een klein aantal symptomen te hebben, of dat je juist
last hebt van elk van de symptomen. Het is ook mogelijk dat bepaalde symptomen in de
loop van de tijd komen en gaan of helemaal wegblijven als reactie op veranderingen die je
aanbrengt om de hormoonbalans te verbeteren. De onderstaande symptomen zijn slechts
de meest voorkomende symptomen, waaronder ‘verborgen’ symptomen zoals die worden
gezien bij echografie of bloedonderzoek. Het kan dus zijn dat je PCOS hebt en ook nog
andere (hormonale) klachten ervaart. De kenmerkende symptomen van PCOS, die over het
algemeen vrij bekend zijn, zijn onregelmatige menstruatie, acne, overmatig gezichts- en
lichaamshaar en haaruitval op uw hoofd.

Maar je kunt ook een van de volgende problemen ondervinden: 
• Onregelmatige periodes of cycli die consequent langer zijn dan 35 dagen 
• Anovulatie (niet ovulerend) 
• Meerdere follikels op je eierstokken op echografie (dit is niet vereist om de diagnose PCOS
te stellen) 
• Acne: vooral rond de kin en kaaklijn, borst en bovenrug 
• Ongewenste haargroei (bijv. Haargroei op je kin, bovenlip, borst of rond je tepels) 
• Haaruitval of dunner wordend haar op je hoofd 
• Insulineresistentie en/of problemen met de bloedsuikerspiegel 
• Angst, depressie, stemmingswisselingen, vermoeidheid, laag libido, onbedwingbare trek 
• Gewichtstoename (vooral rond je buik/maag) en moeite met afvallen 
• Bloedonderzoek toont een hoge verhouding luteïniserend hormoon (LH) tot
follikelstimulerend hormoon (FSH) aan 
• Bloedonderzoek toont overtollige androgenen zoals testosteron of DHEA
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PCOS treft naar schatting minstens 1 op de 10 vrouwen, dus als je een diagnose hebt
gekregen of een van de bovenstaande problemen hebt, voel je dan niet alleen. Als je nu
PCOS hebt, betekent dit niet dat je de rest van je leven hier last hebt. Omdat ik persoonlijk
ook PCOS heb gehad, ken ik de frustratie en pijn van veel van de hierboven genoemde
symptomen. Ik weet hoe gemakkelijk het is om je door deze symptomen ontmoedigd of
gefrustreerd te voelen. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat ik mijn lichaam beter ben
gaan begrijpen en, met vallen en opstaan, beter voor mezelf zorg.

Hoe diagnosticeer je PCOS? 
PCOS kan worden vastgesteld volgens de Rotterdam criteria. Deze criteria zijn in 2003
opgesteld tijdens een internationaal congres in Rotterdam. Twee van de drie volgende
symptomen dienen aanwezig te zijn: 
• Oligo- of anovulatie: een verminderde of ontbrekende eisprong 
• Hyperandrogenisme: te veel aan lichaamsbeharing, acne, kaalheid of een te hoog vrij-
testosteron gehalte in het bloed. Dit laatste wordt door middel van bloedonderzoek
vastgesteld. 
• De aanwezigheid van meer dan 12 cystes per eierstok. Dit wordt vastgesteld met behulp
van een (inwendige) echo.

Doordat iemand twee van de drie kenmerken moet hebben om PCOS te hebben, zijn er dus
ook grote verschillen tussen vrouwen met PCOS. Het kunnen bijvoorbeeld kenmerk 1 en 2
zijn, maar ook 1 en 3. Hierdoor kunnen de klachten ook erg verschillen. In de praktijk blijkt
dat ziekenhuizen er verschillende protocollen op na houden omtrent de diagnose van
PCOS en ook de behandeling ervan verschilt. Om PCOS vast te stellen, behoren
bloedonderzoek en echoscopisch onderzoek plaats te vinden. Dit wordt ook wel COLA
onderzoek genoemd. COLA is een afkorting van: Cyclusstoornissen, Oligo- en Amenorroe.
Oligo betekent weinig voorkomend en amenorroe betekent uitblijven van de menstruaties.
Tijdens het COLA-spreekuur beoordeelt de arts je klachten en verschijnselen en worden er
onderzoeken gedaan.

Wat betekenen deze drie symptomen: 
• Oligo-ovulatie of anovulatie Oligo betekent onregelmatig, dus oligo-ovulatie betekent
onregelmatige ovulatie (en dus onregelmatige menstruatie). Dit wordt meestal gezien als
lange cycli, vaak langer dan 35 dagen tussen het begin van de ene menstruatie en de
volgende. Anovulatie betekent helemaal niet ovuleren (en vaak blijft menstruatie uit). Deze
twee veranderingen in de ovulatie zijn veel voorkomende symptomen van PCOS, aangezien
de follikels waarin de groeiende eicellen zijn ondergebracht, ‘vastlopen’ in hun ontwikkeling.
Dit kan betekenen dat je lichaam meerdere pogingen doet om te ovuleren en 
uiteindelijk de eisprong bereikt (gevolgd door een menstruatie ongeveer twee 
weken later), of nooit het laatste stadium van de eisprong bereikt (vandaar dat je een
gebrek aan ovulatie en menstruatie ervaart).
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• Klinisch en/of biochemisch hyperandrogenisme Hyperandrogenisme verwijst naar een
overproductie van androgenen (mannelijke hormonen) zoals testosteron en DHEA. ‘Klinisch
hyperandrogenisme’ verwijst naar fysieke tekenen dat je lichaam te veel androgenen
aanmaakt. Deze klinische presentatie van hyperandrogenisme verschijnt vaak als acne
(vooral op je kin), haaruitval en/of haargroei op je gezicht en lichaam. Je kunt ook aan deze
criteria voor diagnose voldoen als je bij bloedtesten hoge androgenen (waaronder
testosteron en DHEA) hebt. Dit wordt ‘biochemisch hyperandrogenisme’ genoemd en kan al
dan niet de fysieke tekenen van hyperandrogenisme hierboven vertonen. 

• Polycysteuze eierstokken op echografie Het laatste criterium voor de diagnose van PCOS
zijn polycysteuze eierstokken op echografie. Dit verwijst naar het verschijnen van meerdere
follikels die half ontwikkeld zijn. Het wordt vaak een kralenkrans genoemd vanwege het
hoge aantal kleine follikels naast elkaar. Het hebben van kleine groeiende follikels is een
normaal onderdeel van een cyclus. In een normale, gezonde cyclus hebben we tot 12
ontwikkelende follikels tegelijk, die allemaal proberen om tot een ovulatie te komen. Eén
follikel wordt dominant en komt vrij, terwijl de andere niet meer groeien en weer worden
opgenomen. Bij PCOS is het gebruikelijk dat deze laatste fase niet lukt. Als de eisprong
daardoor niet optreedt, is er geen dominante follikel en blijven alle follikels een klein beetje
groeien, waardoor er veel onderontwikkelde follikels ontstaan die op echografie te zien zijn. 

De diagnose PCOS krijgen
Hoewel polycysteuze eierstokken op echografie deel uitmaken van de diagnostische
criteria voor PCOS, laat het verschijnen van meerdere niet-ontwikkelende follikels
eenvoudigweg zien dat je die maand niet hebt geovuleerd. Het vertelt niet waarom dit
gebeurde, of dat het volgende maand weer gebeurt. Er zijn veel redenen waarom dit kan
gebeuren, en ze zijn niet alleen vanwege PCOS. Hetzelfde echografische resultaat kan
optreden als gevolg van het gebruik van de anticonceptiepil, stress (wat vaak een
vertraging van de eisprong veroorzaakt), te weinig eten en niet in een normale routine zitten
(bijvoorbeeld veel wisseldiensten, nachten wakker zijn, laat naar bed, jetlag) Een studie
toonde aan dat zelfs bij gezonde vrouwen met regelmatige cycli polycysteuze eierstokken
voorkomen in ongeveer 25% van de menstruatiecycusi. Daarnaast zullen niet alle vrouwen
met PCOS polycysteuze eierstokken hebben op echografie. Zoals je kunt zien aan de hand
van de bovenstaande diagnostische criteria, is het mogelijk om de diagnose PCOS te stellen
als je voldoet aan de eerste twee criteriapunten (oligo-ovulatie of anovulatie en klinische of
biochemische tekenen van hyperandrogenisme), dus een echografie is niet altijd nodig om
PCOS te bevestigen.
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Praat met je arts over PCOS
Als je vermoedt dat je mogelijk PCOS hebt, is de beste eerste stap om je (huis)arts te
bezoeken om te bespreken of je al dan niet aan de diagnostische criteria voldoet. Dit houdt
waarschijnlijk in dat er wat bloedtesten gedaan zullen worden om tekenen zoals
biochemisch hyperandrogenisme te bevestigen of uit te sluiten. Daarnaast zal er een
doorverwijzing zijn voor de gynaecoloog voor een inwendige echo.

De pil en PCOS
Zodra je een PCOS-diagnose hebt gekregen en je (nog) geen kinderwens hebt, wordt er
wellicht geadviseerd om aan de anticonceptiepil te gaan. De anticonceptiepil werkt door de
ovulatie en je natuurlijke hormoonproductie uit te schakelen. Hierdoor kan het enkele van
de meest voorkomende vervelende symptomen van PCOS, zoals acne en haargroei,
onderdrukken. Helaas werkt de anticonceptiepil als een tijdelijke oplossing voor PCOS door
de symptomen te maskeren, in plaats van de oorzaak aan te pakken. 
Het is ook aangetoond dat de pil eventuele insulineresistentie verergert, wat, zoals je later
zult lezen, een belangrijk onderdeel van PCOS kan zijn. Als je besluit de pil voor de PCOS te
nemen, weet dan dat sommige van de symptomen worden onderdrukt, wat op korte
termijn goed kan aanvoelen, maar je zult uiteindelijk met dezelfde symptomen worden
geconfronteerd als je ermee stopt. Dit komt omdat de pil in de eerste plaats niet de oorzaak
van PCOS aanpakt. Ik deel deze informatie over de pil niet om je af te schrikken, maar
omdat het belangrijk is dat je een goed geïnformeerde en weloverwogen beslissing kunt
nemen wanneer je de pil voor de PCOS krijgt aangeboden.

De oorzaak van PCOS
Er zijn momenteel vier typen PCOS. Uitzoeken welke bij jou van toepassing is, is de sleutel
om de oorzaak daarvan te kunnen herstellen. Verreweg de meest voorkomende oorzaak is
insulineresistentie. PCOS kan ook worden aangestuurd door van de pil af te komen,
laaggradige ontstekingen en bijnierandrogenen (stress).

Insuline-resistente PCOS

Insulineresistentie is een hormonale aandoening die kan leiden tot gewichtstoename
(vooral rond je middel), hartaandoeningen en, indien niet onder controle, uiteindelijk
diabetes type 2. Bij vrouwen die genetisch vatbaar zijn voor PCOS, zorgt een teveel aan
insuline er ook voor dat je lichaam te veel androgenen (mannelijke hormonen zoals
testosteron) aanmaakt. Insulineresistentie is naar schatting de drijvende kracht in ongeveer
70-80% van de PCOS-gevallen. 
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Bij PCOS zorgt het hebben van te veel insuline ervoor dat je eierstokken testosteron gaan
produceren in plaats van oestrogeen, wat de vervelende symptomen van acne en
haarveranderingen veroorzaakt. Insuline zorgt er ook voor dat je hersenen (je hypofyse)
meer luteïniserend hormoon (LH) aanmaken, wat een vertraagde of onderbroken ovulatie
veroorzaakt (dus late of uitblijvende menstruatie). Insulineresistentie treedt meestal op
omdat de cellen in je lichaam ‘moe’ worden van het omgaan met te hoge
bloedsuikerspiegels. Insulineresistentie kan echter ook optreden door roken,
alcoholgebruik, disbalans in je darmflora en door giftige stoffen uit de omgeving, dus het is
mogelijk om insulineresistentie te ontwikkelen, zelfs als je een uitgebalanceerd en gezond
dieet volgt. Het meest voorkomende fysieke teken dat je insulineresistente PCOS hebt, is
gewichtstoename rond uw middel, maar je hoeft geen overgewicht te hebben om
insulineresistentie te ervaren.

Andere klachten die je hierbij kunt ervaren: 
• Vermoeidheid en lusteloosheid 
• Plotselinge humeurigheid, snel boos worden 
• Geen eetlust hebben of juist honger hebben 
• Wazig zien 
• Misselijk zijn of overgeven 
• Alles voelt vervelend 

Verbeteren van de insuline resistentie 

1. Aanpak van suikers 

Verreweg de grootste oorzaak van insulineresistentie is dat je lichaam grote pieken in de
bloedsuikerspiegel niet op dezelfde manier behandelt als iemand zonder
insulineresistentie. Dit betekent dat elke keer dat je hoge hoeveelheid suikers binnenkrijgt,
je lichaam steeds meer insulineresistent wordt. Insulineresistent worden kan leiden tot
(verdere) gewichtstoename, verergering van acne en haarproblemen en verminderde
vruchtbaarheid
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Als reactie op de stijgende bloedsuikerspiegel gaat de alvleesklier (pancreas) insuline
produceren. De insuline bindt vervolgens aan de insulinereceptor, waardoor er een signaal
naar glucose transporter 4 (GLUT 4) wordt verzonden. Als gevolg gaat GLUT 4 naar de
buitenkant van de cel (celmembraan) om daar de glucose (suiker) uit de bloedbaan op te
nemen. GLUT 4 zorgt dus voor de opname van energie (glucose) in de cel. De hoeveelheid
energie in de cel neemt hierdoor toe, terwijl de bloedsuiker tegelijkertijd daalt.
Bovenstaande afbeelding geeft dit proces weer. Bij insulineresistentie zijn bepaalde cellen
ongevoelig geworden voor het hormoon insuline, waardoor zij niet meer goed in staat zijn
om glucose (energie) op te nemen. Het gevolg is een energietekort in de cellen die
insulineresistent zijn geworden. Insulineresistentie kan bijvoorbeeld optreden in de lever,
bepaalde hersenengebieden, spieren en in vetweefsel. Als deze organen langdurig
insulineresistent worden, ontstaat er een chronisch energietekort. De organen krijgen als
het ware minder brandstof, waardoor ze minder goed kunnen functioneren. Als gevolg
kunnen er verschillende symptomen ontstaan. Als bijvoorbeeld de spieren insulineresistent
worden, is spiergroei niet of nauwelijks mogelijk. Daarnaast zorgt insulineresistentie ervoor
dat het lichaam meer moeite heeft om de bloedsuiker weer naar het normale niveau te
verlagen nadat er iets gegeten is. Het langdurig eten van te veel (snelle) koolhydraten is de
belangrijkste oorzaak van insulineresistentie.
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Daarnaast kunnen de volgende factoren meespelen: 
• Overeten 
• Roken en luchtvervuiling 
• Bepaalde soorten medicatie, waaronder corticosteroïden 
• Chronische stress 
• Te weinig beweging 
• Slaaptekort 
• Vitamine D tekort 
• Tekort antioxidanten (zitten in groente en fruit) 
• Erfelijke aanleg 

De eerste stap is om snelle suikers uit je dieet te schrappen totdat de insulinerespons weer
normaal wordt. Dit betekent het minimaliseren van toegevoegde suikers. Het is belangrijk
om je te realiseren dat je lichaam suiker nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het
gaat hierbij dus echt om het stoppen met bewerkte voeding en voeding met veel
toegevoegde suikers. Je hoeft niet voor altijd op deze manier te eten, en er zijn veel
manieren om deze overgang makkelijker te maken, die ik hieronder zal behandelen. 

• Je lichaam is in het begin nog niet goed in staat om grote hoeveelheid (ook gezonde)
suikers om te zetten. Daarom is het belangrijk om dit op te bouwen en in de juiste
combinatie te eten. Het probleem met natuurlijke suikers (zoals die in heel fruit, gedroogd
fruit en sap) is dat zodra ze in het lichaam worden afgebroken tot eenvoudige suikers, ze
een vergelijkbaar effect hebben op je bloedsuikerspiegel als andere vormen van bewerkte
suikers. Je kunt dus nog steeds fruit eten, maar eet het dan met voldoende eiwitten of
vetten. Eet bijvoorbeeld je fruit in combinatie met wat kokosyogurt, notenpasta (hoog
oestrogeen? Liever geen noten) of kaneel. 
• Als je een stuk fruit alleen eet, breekt je lichaam de suikers in het fruit heel snel af en
verhoogt het snel je bloedsuikerspiegel. Door je fruit te eten met een bron van vet en/of
eiwit, wordt de stijging van de bloedsuikerspiegel verminderd door de vertering van de
maaltijd te vertragen. Dit betekent dat je lichaam niet zoveel insuline hoeft af te scheiden
om je bloedsuikerspiegel weer te verlagen. Zorg ervoor dat je goed uitgebalanceerde
hoofdmaaltijden eet: elke maaltijd moet veel gezonde vetten bevatten (bijv. Avocado,
olijfolie, kokos), proteïne (bijv. eieren, biologisch vlees, wilde vangst vis, bonen of
peulvruchten) en complexe koolhydraten (bijv. haver, zoete aardappel, rode biet, boekweit
of quinoa) 
• Supplement magnesiumbisglycinaat: het helpt het verlangen naar suiker te verminderen
en houdt je bloedsuikerspiegel stabiel 
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• Eet genoeg zodat je geen honger hebt: hongerig zijn stimuleert het verlangen naar suiker 
• Zorg ervoor dat je voldoende slaapt: vermoeidheid verhoogt de onbedwingbare trek en
vermindert je doorzettingsvermogen waardoor je makkelijker weer suikers binnen krijgt 
• Drink voldoende water: dorst kan gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd als een
verlangen naar suiker 
• Zorg dat je iets bij de hand hebt om je onbedwingbare trek te stillen: probeer pure
chocolade (85% of meer) zelfgemaakt bananenbrood, kokosyoghurt met aardbeien.
• Wees lief voor jezelf: het geeft niet als het een keer niet lukt, weet dan dat je bij elke
maaltijd de kans krijgt om weer op het goede spoor te komen om je hormoonbalans 
te verbeteren – een dag of aantal dagen minder goed eten gaat er niet voor zorgen dat
alles voor niets is geweest. De belangrijkste factor is dat je door blijft gaan, hoeveel
tegenslagen je ook hebt. Stap voor stap dingen aanpassen heeft de grootste kans tot
succes. Wanneer bovenstaande is gelukt, kun je verder met de volgende stap. 

2. Verminder snelle koolhydraten en zetmeel 
Zetmeelrijke, geraffineerde koolhydraten zoals tarwebrood, tarwepasta, aardappelen en
rijst, wanneer ze in grote hoeveelheden worden gegeten, veroorzaken een vergelijkbare
reactie op je bloedsuikerspiegels als de suikerhoudende voedingsmiddelen die we
hierboven hebben besproken. Als je eenmaal de toegevoegde suikers achterwege hebt
kunnen laten, overweeg dan om de inname van koolhydraten langzaam te verminderen en
de inname van gezonde vetten en eiwitten te verhogen. Ook hier is weer belangrijk dat je
snapt dat je niet alle koolhydraten moet schrappen. Vrouwen hebben koolhydraten nodig
om te ovuleren. Onze hersenen beoordelen voortdurend onze inname van koolhydraten als
een indicator van veiligheid. Wanneer je koolhydraten volledig verwijdert of aanzienlijk
verlaagt in je dieet, zullen veel vrouwen stoppen met ovuleren en daardoor ook weinig tot
geen menstruatie meer hebben. Dat is wat je juist wilt voorkomen met PCOS en daarom is
het zo belangrijk om nog wel de juiste koolhydraten te blijven eten. Ga daarom aan de slag
met een goed voedingspatroon waarbij je alle voedingsstoffen binnen krijgt die je nodig
hebt en je lichaam goed aan het werk kan om je hormoonbalans te herstellen. Wanneer je
geen ovulatie hebt, raad ik je aan om in de avond nog iets te eten. Bijvoorbeeld een bakje
(kokos)yoghurt met wat fruit. Daarmee wordt je leveropslag van glycogeen aangevuld,
waardoor je lichaam zich veilig voelt en goed slaapt. Daardoor kan je lichaam juist in de
nacht blijven herstellen en je hormonen goed verwerken. 

3. Zorg voor voldoende eetmomenten 
Voor vrouwen met hormonale disbalans zoals PCOS, raad ik intermittent fasting voor
langere tijd niet aan. Dit komt doordat is aangetoond dat lange periodes zonder voeding
bijdragen aan een verergerde hormonale disbalans bij vrouwen.
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PCOS na de pil 

Als je onlangs bent gestopt met het gebruik van de anticonceptiepil, is het normaal dat je
veel van de tekenen en symptomen van PCOS ervaart, zoals onregelmatige of uitblijvende
menstruatie, acne en haaruitval. Als je, voordat je startte met de pil, geen onregelmatige
menstruatie of een van de andere androgene symptomen heeft gehad, en nu wel PCOS
hebt, kan het zijn dat je last hebt van PCOS na de pil. De pil onderdrukt de
androgeenproductie sterk (samen met het stoppen van de ovulatie). Dit betekent dat je
lichaam hard moet werken om net genoeg androgenen aan te maken om te blijven
functioneren. Wanneer je stopt met het innemen van de pil, wordt het
androgeenonderdrukkingsmechanisme plotseling opgeheven en dit kan ervoor zorgen dat
je lichaam tijdelijk de productie aanzienlijk verhoogt terwijl het zijn nieuwe normaal vindt. Dit
is een veel voorkomende reden waarom vrouwen in de eerste zes maanden na het stoppen
met anticonceptie last hebben van vettig haar en vette huid en acne. Het goede nieuws
over PCOS na de pil is dat het meestal tijdelijk is, mits je je lichaam goed ondersteunt. Hoe
PCOS na de pil te behandelen: In de meeste gevallen verdwijnt PCOS na de pil vanzelf
binnen een jaar of twee na het stoppen met de pil. 

Dat kan lang aanvoelen, dus in de tussentijd zijn hier enkele tips om je lichaam te
ondersteunen om weer in balans te komen: 
• Sluit insulineresistentie uit om te bevestigen dat je niet voldoet aan de meest
voorkomende PCOS-type (vooral als je symptomen van PCOS had voordat je begon met
het nemen van de pil). 
• Eet een uitgebalanceerd dieet en zorg ervoor dat je voldoende calorieën binnenkrijgt. (te
weinig eten kan PCOS na de pil verergeren en andere hormonale disbalans veroorzaken). 
• Eet matige hoeveelheden koolhydraten met langzame afgifte (zoals haver, zoete
aardappel, pompoen, bruine rijst) bij de meeste maaltijden – je lichaam heeft voldoende
koolhydraten nodig om regelmatig te ovuleren, dus vermijd een koolhydraatarm dieet. 
• Wees geduldig en geef je lichaam de tijd: stress over je symptomen of gebrek aan
menstruatie zal er helaas niet bij helpen. 
Vertrouw erop dat je lichaam weet wat het moet doen en dat het gewoon meer tijd nodig
heeft.
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Laaggradige ontstekings-PCOS 

Als je niet in een van de twee bovenstaande categorieën past, kan het zijn dat de PCOS
wordt veroorzaakt door een ontsteking. Chronische, laaggradige ontsteking speelt een rol
bij alle soorten PCOS, maar bij deze vorm van PCOS is het de hoofdoorzaak van je
symptomen. Symptomen dat je ontstekings-PCOS hebt: 
• Je hebt geen insulineresistentie of PCOS na de pil 
• Je lijdt aan chronische gewrichtspijn of hoofdpijn 
• Je lijdt aan chronische spijsverteringsproblemen (bijv. Prikkelbare darmsyndroom,
obstipatie, diarree, opgeblazen gevoel, maagpijn) 
• Je hebt last van onverklaarbare vermoeidheid 
• Je hebt eczeem, psoriasis of een andere huidaandoening

De eerste stap die je kunt nemen om te beginnen met het verminderen van de laaggradige
ontstekingen, is door een ontstekingsremmend dieet te volgen. Dit betekent dat bewerkte
en geraffineerde voedingsmiddelen moeten worden verwijderd en dat er hele
voedingsmiddelen, verse groenten, eiwitten van goede kwaliteit en gezonde vetten moeten
worden gegeten. Ik ben geen voorstander van het schrappen van hele voedingsmiddelen,
maar toch is het soms (tijdelijk) nodig om je lichaam te kunnen resetten en daarmee je
lichaam te herstellen. Daarom kun je bij deze type PCOS er baat bij hebben om twee
veelvoorkomende ontstekingsvoedingsmiddelen te vermijden waarop veel mensen
reageren: tarwe en lactose. 

Bijnier PCOS 
Het laatste type PCOS is naar schatting verantwoordelijk voor 10% van de PCOS-gevallen.
Symptomen dat je bijnier-PCOS hebt, zijn onder meer: 
• Je hebt geen insulineresistentie, PCOS na de pil of tekenen van ontsteking, maar je
voldoet wel aan de criteria voor een PCOS-diagnose 
• Je hebt normale ovariële androgenen (testosteron en androsteendion) 
• Je hebt verhoogde bijnierandrogenen (DHEA) DHEA kan worden verhoogd door andere
oorzaken dan PCOS, dus deze moeten eerst door je arts worden uitgesloten. Als je deze
hebt uitgesloten, kan het zijn dat je een van de 10% van de vrouwen met PCOS die in het
PCOS-plaatje van de bijnier passen. In plaats van insulineresistentie of -ontsteking wordt dit
type PCOS veroorzaakt door een abnormale stressreactie. 
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Dit betekent: 
• Het aanpakken van bijnier PCOS levensstijlveranderingen vereist om de manier waarop je
lichaam met stress omgaat, aan te passen. Het eten van een uitgebalanceerd dieet is nog
steeds belangrijk voor bijnier-PCOS, maar effectiever is het verminderen van stress en het
verbeteren van je veerkracht en coping-mechanismen. Het vinden van activiteiten die je
leuk vindt en die je kalmeren, zoals yoga, geleide meditatie, ademhalingsoefeningen,
massage of acupunctuur, zijn buitengewoon belangrijk voor vrouwen met bijnier PCOS. 
• Werken aan het opstellen van een consistent slaapschema is ook belangrijk bij het
ondersteunen van je bijnieren. Overweeg een bedtijdroutine te creëren met gedimd licht en
rustgevende activiteiten zoals een boek lezen, een bad nemen of kruidenthee drinken.
Vermijd schermen (inclusief je telefoon!) Gedurende ten minste 30 minuten voor het
slapengaan om de productie van melatonine (het slaaphormoon) te verhogen.
• Probeer ‘s ochtends zoveel mogelijk wakker te worden in natuurlijk licht om de
cortisolproductie te stimuleren. Probeer de gordijnen te openen zodra je wakker wordt en
eet je ontbijt buiten of bij een raam. Door de blootstelling aan licht, kun je je hersenen laten
weten wanneer het tijd is om zich wakker of slaperig te voelen. Deze regelmatige slaap-
waakcyclus heeft een directe invloed op je hormonen en de regelmaat van je
menstruatiecyclus, evenals op het vermogen om met stress om te gaan.

PCOS-dieet: 
wat te eten als je PCOS hebt 

Ten minste 70% van de vrouwen met PCOS lijdt aan insulineresistentie, wat betekent dat
het verbeteren van je suikerinname en het verminderen van snelle koolhydraten een
belangrijke strategie is om PCOS-symptomen te verbeteren. Zelfs als je niet in de categorie
PCOS voor insulineresistentie past (zie hierboven om te bepalen welke van de vier typen je
bent), is het belangrijk om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden bij alle soorten PCOS en
hormonale disbalans. Het minder eten van snelle koolhydraten is een belangrijke strategie
bij het verbeteren van PCOS, maar het is belangrijk om dit niet te interpreteren als een dieet
zonder koolhydraten. Je hebt koolhydraten in je dieet nodig om te ovuleren. Je hebt ook
koolhydraten nodig om je humeur stabiel te houden, je lichaam te helpen omgaan met
stress en om ‘s nachts goed te slapen. Veel vrouwen verliezen hun menstruatie of eindigen
met verergerde symptomen van hormonale disbalans wanneer ze koolhydraten volledig uit
hun dieet schrappen in een poging hun insuline en PCOS onder controle te houden. Voeg
koolhydraten toe aan je dieet, maar kies koolhydraten met langzame afgifte zoals hieronder
beschreven. Volg de onderstaande principes voor het stabiliseren van de
bloedsuikerspiegel om ervoor te zorgen dat je maaltijden en tussendoortjes je lichaam een
langzame afgifte van energie geven, in plaats van de snelle uitbarstingen die worden
geleverd door koolhydraten met snelle afgifte.
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• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 1: Eet binnen een uur na het wakker
worden We zijn ‘s ochtends het meest insulinegevoelig, dus het is logisch om het ontbijt
niet over te slaan. Wat je als ontbijt eet, bepaalt hoe goed je lichaam de bloedsuikerspiegel
de rest van de dag beheert. Streef naar een goede balans tussen eiwitten/vetten en
koolhydraten (bijv. Eieren, een smoothie met eiwitpoeder, havermout, kokosyoghurt met
fruit). 
• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 2: Zorg ervoor dat elke maaltijd proteïne en
gezond vet bevat Eiwitten en vetten helpen de snelle piek in de bloedsuikerspiegel af te
vlakken die optreedt wanneer u een maaltijd eet die rijk is aan koolhydraten of suikers. Zorg
ervoor dat elke maaltijd en tussendoortje een hoogwaardige eiwitbron bevat (bijv. bonen,
peulvruchten, vis/vlees, eieren) en gezond vet (bijv. Avocado, olijfolie, ghee, boter,
kokosproducten). 
• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 3: Kies bij het eten van koolhydraten
versies voor langzame afgifte en combineer altijd met eiwitten en vetten Eet niet alleen
koolhydraten (zoals rijst, aardappel, haver). Door de combinatie met eiwitten en vetten
worden deze voedingsmiddelen langzamer opgenomen en worden pieken en dalen in de
bloedsuikerspiegel voorkomen. Gebruik bij het kiezen van koolhydraten vooral de
onderstaande formulieren voor ‘langzame afgifte’. 
• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 4: Eet elke 4 uur (als je honger hebt).
Terwijl sommige vrouwen merken dat ze gemakkelijk vele uren tussen de maaltijden door
kunnen zonder een lage bloedsuikerspiegel te hebben, zullen anderen elke 3-4 uur moeten
eten om de bloedsuikerspiegel op peil te houden.

Tekenen dat u regelmatiger moet eten zijn onder meer: honger hebben, zich rillerig voelen
of weinig energie hebben, brainfog, stemmingswisselingen gedurende de dag, slechte
concentratie of zo hongerig zijn dat je kunt blijven eten. 

• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 5: Voeg kaneel toe aan je eten. Van
kaneelkruid is aangetoond dat het de verzadiging verhoogt, wat betekent dat je je langer
vol voelt. Het vermindert ook de stijging van de bloedglucose die gepaard gaat met het
eten van koolhydraten. Studies hebben aangetoond dat slechts 1 theelepel per dag
toegevoegd aan maaltijden voldoende is om de bloedsuikerspiegel te verbeteren. Verder
blijkt uit onderzoek dat onderstaande stoffen ook kunnen helpen bij het verminderen van
insulineresistentie: - Zwarte komijnzaad(olie) - Appelazijn - Myoinositol 
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• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 6: Verpak bloedsuikerbalancerende
snacks. Als je ervoor kiest om te snacken, zorg er dan voor dat je goede opties bij de hand
hebt om te voorkomen dat je gaat voor een snoepje of zak chips. Enkele opties voor
gezonde tussendoortjes zijn: een gekookt ei, een plakje bananenbrood, een blokje pure
chocolade of een eiwitreep met weinig suiker. 
• BLOEDSUIKER STABILISEREN VOOR PCOS TIP 7: Magnesium aanvullen. Onderzoekers
noemen magnesium de ‘natuurlijke metformine’ vanwege het krachtige vermogen om de
insulinegevoeligheid te verbeteren, vergelijkbaar met het toonaangevende
diabetesmedicijn Metformine. Sommige onderzoeken hebben een verband gevonden
tussen lage magnesiumspiegels en de ontwikkeling van insulineresistentie, daarom kan
chronisch lage magnesium een risicofactor zijn bij de diagnose van PCOS. Ik raad
magnesiumbisglycinaat aan, omdat deze vorm van magnesium zeer goed wordt
opgenomen en geen verstoringen van de spijsvertering veroorzaakt. 
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Een PCOS-vriendelijke maaltijd creëren 

Koolhydraten met langzame afgifte voor PCOS: 
• Zoete aardappel 
• Pompoen / pompoen 
• Rode biet 
• Pastinaak 
• bruine rijst 
• Hele haver 
• Quinoa 
• Boekweit 

Hormoonvriendelijke eiwitten voor PCOS: 
• Biologisch / grasgevoerd vlees (bijv. Lam, kip, rundvlees) 
• Bonen, linzen en peulvruchten (bijv. Kikkererwten, bruine bonen) 
• Eiwitpoeders van bruine rijst, erwten of hennep 
• Biologische, gefermenteerde sojaproducten (bijv. Tempeh) 
• Scharrel eieren 

• Vis en zeevruchten Groente voor PCOS: 
• Courgette 
• Bloemkool 
• Broccoli 
• Spinazie 
• Boerenkool 
• Komkommer 
• Groene bonen 
• Spruitjes 
• Aubergine 
• Champginons 
• Ui + knoflook

 Hormoonvriendelijke vetten voor PCOS: 
• Olijfolie 
• Avocado 
• Kokosproducten (bijv. Kokosolie, room, gedroogd) 
• Vet van biologisch / scharrelvlees en zeevruchten 
• Boter of Ghee
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PCOS-vriendelijke voeding 
Het verminderen van geraffineerde koolhydraten die je misschien gewend bent om
regelmatig te eten (zoals brood, pasta, cake, gebak en koekjes) is moeilijk. Een van de
meest succesvolle manieren waarop je deze in je dieet kunt verminderen, is door goede en
lekkere alternatieven te vinden, zodat je niet het gevoel hebt dat je iets mist. Gevoelens van
moeten en laten, leiden vaak tot eetbuien van ‘verboden’ voeding, dus ga op zoek naar
alternatieven die je lekker vindt. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je je focust op wat er
wel kan, in plaats van wat er niet mogelijk is. 

Voedingsmiddelen voor PCOS 

Ben je op zoek naar PCOS-vriendelijke voedingsmiddelen om meteen aan je dieet toe te
voegen? 

Deze voedingsmiddelen voor PCOS zijn geweldig om mee te beginnen. Streef dagelijks
naar ten minste één van deze voedingsmiddelen. 
Avocado - rijk aan gezonde vetten die de bouwstenen voor je hormonen leveren en helpen
de bloedsuikerspiegel stabiel te houden 
Bloemkool - bevat een stof die de leverontgifting van oestrogeen ondersteunt. Hoewel
testosteron de meest voorkomende hormoononbalans is bij PCOS, wordt overtollig
testosteron omgezet in oestrogeen, wat betekent dat veel vrouwen met PCOS ook last
hebben van overmatige oestrogeenproblemen. 
Donkere chocolade - wanneer ze meer dan 85% cacao bevat, heeft pure chocolade een
zeer laag suikergehalte en is het een perfecte vervanger van zoete lekkernijen. Cacao is ook
een rijke bron van magnesium die de insulinegevoeligheid verbetert 
Broccoli - bevat dezelfde samenstelling als bloemkool 
Eieren - een perfecte balans tussen gezonde vetten en eiwitten om een stabiele
bloedsuikerspiegel te ondersteunen. Ideaal als tussendoortje of toegevoegd aan
maaltijden. 
Bladgroenten - ondersteunen je lever om hormonen effectief af te breken en te verwijderen
Pompoenpitten - bevatten een verbinding die de overmatige productie van testosteron
vermindert die verantwoordelijk is voor acne en haarveranderingen bij PCOS 
Zoete aardappel - een koolhydraat met langzame afgifte dat minder invloed heeft op de
bloedsuikerspiegel dan geraffineerde koolhydraten 
Kaneel - Hierdoor krijg je langer een verzadigd gevoel en verbetert de bloedsuikerspiegel
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Beste beweging voor PCOS 

Regelmatige lichaamsbeweging is een belangrijk aspect bij het verbeteren van PCOS,
omdat het je spieren gevoelig maakt voor insuline. Elke vorm van beweging die je leuk
vindt, is goed, maar ga niet over je eigen grenzen. PCOS 

Enkele ideeën voor PCOS-vriendelijke sporten zijn: 
• Pilates 
• Gewichtstraining 
• Lichaamsgewichtoefeningen: push-ups, squats 
• Wandelen 
• Yoga 

Als je de diagnose polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) hebt gekregen, of je vermoedt
dat je het hebt, is de kans groot dat je je overweldigd, verward en ongerust voelt over wat
dit betekent voor je gezondheid en eventuele vruchtbaarheid. Zoals altijd is het belangrijk
om achter de oorzaak te komen om zo je lichaam zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen bij het in balans brengen van hormonen.
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Houd bij hoe je cyclus eruit ziet. 

• Hoeveel dagen duurt je cyclus 
• Hoe lang is je menstruatie 
• Hoeveel dagen heb je bloedverlies 
• Welke kleur is je bloedverlies 
• Welke klachten ervaar je (en op welke dag) 

Ook als je aan de anticonceptie bent kun je patronen ontdekken in je klachten tijdens je
cyclus. Probeer ook zoveel mogelijk te leven volgens je cyclus. Richting je menstruatie
verbruik je meer energie, is het belangrijk om meer te eten en minder te bewegen. Wellicht
vind jij het fijn om in deze fase vroeger naar bed te gaan, minder sociale afspraken in te
plannen en meer op jezelf te zijn. Als je weet waar jij behoefte aan hebt in iedere fase van je
cyclus, kun je makkelijker vooruit plannen en heb je minder klachten tijdens je cyclus. 

Veel succes en tot de volgende module!

OPDRACHTEN DEZE
WEEK



Module 5 
Van klacht naar kracht



Het immuunsysteem is een energievreter. Aangezien ons lichaam op overleven is ingesteld
en het immuunsysteem ons beschermt tegen ziekte, krijgt dit systeem altijd voorrang. Geen
probleem als dit even duurt. Duurt het te lang, dan gaat dit onherroepelijk ten koste van
andere systemen in ons lichaam die ook energie nodig hebben. Welk systeem gaat
haperen, verschilt per persoon. De een krijgt last van haaruitval, de ander heeft
spierklachten, krijgt hormonale klachten of ervaart bijvoorbeeld somberheid. En zo kan de
oorzaak (een overactief immuunsysteem) hetzelfde zijn, maar de klacht heel anders. Als je
de oorzaak kunt wegnemen, verdwijnt de klacht niet tijdelijk maar voorgoed. Dat is iets heel
anders dan de klacht behandelen middels symptoombestrijding, wat in veel gevallen bij het
gebruik van medicatie het geval is. Hieronder vind je een aantal veel voorkomende
klachten, wat de oorzaak daarvan kan zijn en wat je eraan kunt doen.

VEEL VOORKOMENDE
KLACHTEN



Acné 

Je huid is je grootste orgaan. Het is je eerste verdedigingssysteem tegen invloeden van
buitenaf en geeft een goede indruk van de processen die zich in je lichaam afspelen. Je
huid weerspiegelt dus je gezondheid. 

Ik geloof niet dat acne ooit maar één oorzaak heeft omdat onze huid onze grootste ontgifter
is en vaak reageert op zoveel dingen - stress, ontsteking, overbelasting van toxines,
hormonen, enz. 

Voor de meeste vrouwen zijn er meestal 5 redenen waarom we volwassen acne kunnen
ervaren: 
• Hormonale disbalans 
• Verstoorde darmflora/leaky gut 
• Slechte ontgifting 
• Laaggradige ontstekingen 
• Combinatie van bovenstaande 

Als je je dus enkel richt op de acne, ervoor probeert te zorgen dat het van buitenaf wordt
opgelost, kan het voorkomen dat de acne altijd weer terug komt. 

Acne na stoppen met de pil: Na het stoppen met de pil kan acne weer terugkomen, of kun
je er ineens last van krijgen, ook als je hier vroeger geen last van hebt gehad. Hierbij een
aantal redenen: 
• Weinig zink - Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat de pil je lichaam uitput van
noodzakelijke voedingsstoffen en mineralen, waaronder zink. Zink is nodig voor gezonde
hormonen en het vermindert ook bepaalde bacteriën op de huid die kunnen bijdragen aan
acne. 
• Slechte darmgezondheid - De pil onderdrukt je darmmicrobioom. Je darmen zijn
verantwoordelijk voor ongeveer 80% van je immuunsysteem, en als je darmgezondheid
slecht is, is het veilig om te zeggen dat je immuunsysteem er ook onder zal lijden. Dit kan
leiden tot ontstekingen, ophoping van bacteriën en problemen met een goede ontgifting. 
• Androgeensuppressie - De pil belemmert het vermogen van je lichaam om op natuurlijke
wijze hormonen te produceren. Dus als je van de pil af bent komen je hormonen weer op
gang. Androgenen zijn je meer "mannelijke" hormonen en wanneer je van de pil af bent,
begint je lichaam meer androgenen te produceren, zoals testosteron, wat kan leiden tot
een hogere talgproductie. Talg is de oorzaak van een vette huid en de opbouw van
bacteriën die tot puistjes kunnen leiden.
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Wat kun je hieraan doen: 
• Voedingstekorten aanpakken voordat je stopt met de pil en daarna op basis van wat het
lichaam nodig heeft. 
• Een goede probiotica gebruiken om de darmgezondheid te ondersteunen, terwijl je ook
voeding zoals collageen en gefermenteerd voedsel binnenkrijgt. 
• Hormoonniveaus testen na een tijdje geen pil te hebben gehad om te weten wat
ondersteuning nodig heeft. 

De bijnieren en acne: 
Ondersteuning van het lichaam bij het afvoeren van afvalstoffen via de nieren komt vanuit
de bijnieren. In tijden van nood beschermen ze het lichaam en helpen ze te herstellen en op
te bouwen. De bijnieren zijn t.a.v. de huid betrokken bij het vernieuwen van de huidcellen,
wondgenezing en ze beschermen de huid tegen schade door oxidatieve stress. De bijnieren
zijn afhankelijk van de spijsvertering en lever voor hun voeding en bescherming. Verzwakte
bijnieren kunnen huidinfecties en eczeem verergeren en een vroegtijdige veroudering en
verminderde kwaliteit van de huid geven. Door dagelijks ruim 1 – 1,5 liter water te drinken
zijn de nieren (en lever) beter in staat afvalstoffen te verwijderen uit het lichaam. Vermijd
producten die roofbouw plegen op de bijnieren. Dit zijn vooral alcohol, groene en zwarte
thee, koffie, cola, energiedranken, frisdranken, cacao, chocolade en teveel zout. Specifieke
voedingsmiddelen die de bijnieren voeden zijn: zilvervliesrijst, haver noten, zaden,
peulvruchten, uien, wortelen, pastinaak, vis, zeegroenten, tarwegras, gerstegras, druiven,
bosbessen, frambozen, aardbeien, en kruidenthee van brandnetel, kamille, verveine en
melisse. De bijnieren herstellen door rust en ontspanning. Zorg voor voldoende
ontspanning en rustmomenten gedurende de dag en zorg voor een goede nachtrust. 

De insulinehuishouding en acné: 
Wanneer de insulinehuishouding verstoord is, vergroot dit het risico op acné.
Bloedsuikerschommelingen kunnen worden voorkomen door suiker, zoetmiddelen en
producten met geraffineerde suiker te vermijden. Denk aan zoet broodbeleg, frisdranken,
koek, snoep, chocolade, toetjes en ijs. Gebruik uitsluitend volkorenproducten en vermijd
witmeelproducten als witbrood, witte rijst en witte pasta. Kies voor producten met een lage
glycemische index, zoals roggebrood, havervlokken, gerstvlokken, quinoa, puilvruchten,
noten en zaden. Hoeveel insuline nodig is om koolhydraten uit een voedingsmiddel te
verteren, wordt aangeduid met de glycemische index. Hoe lager de index, hoe minder
insuline nodig is – hoe gunstiger voor de insulinehuishouding en de huid.
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Vitamine A, zink en essentiële vetzuren, essentieel bij acné: 
Meer aandacht in de voeding voor producten rijk aan vitamine A, zink en essentiële
vetzuren is verstandig bij acné; gezonde aanmaak van huidcellen wordt gereguleerd door
vitamine A en vermindert de aanmaak van talg en keratine. Zink is ontstekingsremmend,
bevordert huidherstel en reduceert de omzetting van testosteron in het hormoon DHT. Dit
hormoon heeft juist een sterk talgproductie stimulerende werking. Rijke bronnen van
vitamine A zijn biologisch orgaanvlees als lever, vette vis, eieren en roomboter. Goede
bronnen van zink zijn mager vlees, vis, ei, noten, Huidklachten zaden, peulvruchten en volle
graanproducten. 

Vetzuren tegen ontstekingen: 
Een dagelijkse suppletie van de vetzuren EPA (1000 mg), DHA (1000 mg) en GLA (400 mg)
helpt specifiek acné te verminderen. Omega vetzuren spelen een belangrijke rol in
ontstekingsprocessen. Een scheve verhouding in te weinig omega-3 inname en teveel
omega-6, leidt automatisch tot disbalans in ontstekingsreacties vanwege hun functioneren
als grondstoffen voor immuniteitsfactoren. Als suppletieadvies worden GLA vetzuren
aanbevolen, vanwege de sterke effecten op ontstekingen. Bij acné wordt dit meestal
gecombineerd met microbiotica en een antioxidantencomplex, dat zowel vitamine E als het
mineraal zink bevat. Voor de huid en het immuunsysteem is zink een belangrijke anti-
oxidant. 

Acné van buitenaf behandelen: 
Om de huid extra te ondersteunen, kan je haar ook van buitenaf verzorgen voor aanvullend
effect. Aloë vera-gel zorgt dat zowel ontstoken als niet ontstoken puistjes sneller
verdwijnen wanneer lokaal aangebracht op de aangedane huid. Aloë vera-gel ondersteunt
de huidgenezing, houdt de huid gehydrateerd en bevat bioactieve stoffen met een
ontstekingsremmende (o.a. salicylzuur) en antimicrobiële werking. Je kan zelf een effectieve
en goedkope tonic maken om de huid te reinigen met 1 deel biologische appelciderazijn en
3 delen water. Doe de tonic op een watje en wrijf zachtjes over de huid. Appelciderazijn
heeft een antibacteriële werking, is mild exfoliërend wat verhoorning van de huid
tegengaat, vernauwt de poriën en herstelt het natuurlijke pH van de huid. Een lotion met
zeer heilzame werking, is een aftreksel van kamillebloesem wat je ter verzachting
aanbrengt na het reinigen met de appelciderazijn tonic. Maak een aftreksel van
kamillebloesem en gekookt water. Laat het aftreksel afkoelen, zeef het en breng de lotion
met een watje op de aangedane huid. Bewaar in een glazen flesje in de koelkast. Kamille is
ontstekingsremmend, en zeer verzachtend. Het gaat uitdrogen van de huid tegen en
vermindert roodheid. Maak de verzorging compleet door als afsluiting de Aloë vera-gel aan
te brengen op de huid. 
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Eczeem 
Eczeem is een ontzetten vervelende aandoening, waar je echt veel last van kunt hebben.
Het kan zich op verschillende manieren uiten, maar heeft meestal wel kenmerken van
roodheid, jeuk en soms gaat het gepaard met schilfers. De huid lijkt een stuk kwetsbaarder,
ruwer en droger. Vaak hebben mensen eczeem op bepaalde plekken, die soms een tijdje
weg zijn en dan weer terugkomen. Meestal komt dit terug in of na een periode van meer
stress en een lagere weerstand. Sommigen hebben eczeem al van jongs af aan en anderen
ontwikkelen het later. De meest bekende soorten eczeem zijn constitutioneel eczeem (ook
wel atopisch eczeem genoemd) en contacteczeem. Contacteczeem kennen we wel van
bijvoorbeeld een allergische reactie op nikkel of leer. Het heeft vaak een duidelijke oorzaak
en de oplossing kan heel simpel zijn: zorgen dat je niet met dit materiaal in contact komt.
Constitutioneel eczeem is wat lastiger te achterhalen, omdat dit vaak van binnenuit komt.
Dit heeft dus te maken met je gezondheid, en je darmflora is hierbij een grote speler.

Eczeem komt vaak uit je darmen:
En ondanks dat het van binnenuit komt, krijg je bij de huisarts een hormoonzalfje
geadviseerd. Om de plek van buitenaf te behandelen. 

Je kunt je dus ook wel voorstellen, dat zo’n hormoonzalfje misschien wel klachten verlicht,
maar de boel niet oplost. Daarvoor moet je namelijk binnen zijn! Dit hormoonzalfje lijkt
onschuldiger dan het is. Je huid wordt vaak dun, en kan heftig reageren. En wanneer je
stopt met de zalf, worden klachten vaak juist alleen maar erger. Dit komt omdat een
hormoonzalf corticosteroiden bevat. Dit zijn eigenlijk cortisolverhogers, ons stresshormoon.
Cortisol is het hormoon wat ervoor zorgt dat ons lichaam in staat is om op stress te
reageren. Het onderdrukt daarmee ook het immuunsysteem (want dat is niet direct nodig
bij een actie op stress). Heel handig dus, want met het immuunsysteem onderdrukken, is
ook je eczeem tijdelijk verdwenen. Tot je stopt met de hormoonzalfjes, dan komt het
driedubbel terug. Waar moet je dan dus echt aan de slag? Juist, bij de vraag waarom je
immuunsysteem zó aan de haal gaat dat je huid er op reageert met eczeem. En het
antwoord op die vraag, die ligt vaak in de darmen.
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De invloed van cortisol: 
Net zoals cortisol een invloed heeft op je immuunsysteem, hebben je darmen dat ook.
Sterker nog, 80% van jouw immuunsysteem bevindt zich in je darmen. En dat is precies de
plek waar van alles mis kan gaan, met eczeem als gevolg. Eczeem is namelijk niet heel veel
meer dan een uiting van een ontstekingsreactie in je lijf. En deze ontstekingsreactie wordt
om diverse redenen aangemaakt. Wanneer je de reden kunt achterhalen, kan je ook je
eczeem klachten oplossen. Van binnenuit! Meestal heeft het te maken met een
voedingsintolerantie. Reageer je bijvoorbeeld niet lekker op tarwe, dan hebben jouw
darmen het elke keer best zwaar als je brood eet. Wat gebeurt er dan? Je immuunsysteem
speelt op en maakt een ontstekingsreactie aan. En teveel van deze ontstekingsreacties
zorgen voor een overactief immuunsysteem. Wat zich kan uiten in eczeem. Je wilt dus je
immuunsysteem rustiger krijgen. Een hormoonzalfje onderdrukt dit tijdelijk, de kern
aanpakken lost het van binnenuit op. Belangrijk dus om te gaan ontdekken welke voeding
voor jou geschikt is, en waar je eventueel intolerant voor bent. 

Huidklachten 
Naast het ontdekken van je voedingsintoleranties zijn er nog een aantal dingen die kunt
doen om eczeem van binnenuit aan te pakken: 5 tips om je eczeem van binnenuit aan te
pakken: 
• Eet verse voeding. Dus geen kant-en klaar producten, pakjes en zakjes en al helemaal
geen transvetten. Daar worden je darmen hoe dan ook niet blij van. 
• Eet voldoende omega 3 vetzuren. Dit zijn namelijk de stofjes die ontstekingsreacties uit
zetten. En dat is precies wat je wilt bij eczeem klachten! Wel de goede vetten dus, want
transvetten en bepaalde plantaardige oliën zoals zonnebloemolie of palmolie zijn juist
ontstekingsbevorderend. Kies lekker voor vette vis, hennepzaad, lijnzaad, ongebrande en
ongezouten noten en zaden. Goed voor het voeden van de huid en de darmen! 
• Drink voldoende water. 0,35 ml water per kg lichaamsgewicht. Dit helpt bij de ontgifting
van afvalstoffen. 
• Eet veel groenten. Het liefst 500 gram per dag, en kies dan voor lekker veel koolsoorten
en kruisbloemigen, deze helpen je lever met ontgiften. Ook fruit is belangrijk, maar neem
niet teveel suikerrijk fruit (zoals bananen of ananas), deze kunnen eczeem verergeren. 
• Kies voor voeding rijk aan zink. Zink is belangrijk om ontstekingen te remmen en bij
huidklachten is er vaak een tekort aan zink. Je vindt zink in vlees, vis, gevogelte,
peulvruchten, noten en zaden. 

Deze 5 tips zijn een goede start om van binnenuit je eczeemklachten aan te pakken.
Daarnaast dus essentieel om naar jouw specifieke darmgezondheid en hormoonbalans te
kijken, want elk lichaam is anders.
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Rosacea 
Rosacea is een chronische ontstekingsziekte van de huid. Vaak worden crèmes en
antibiotica gebruikt, echter dit is alleen symptoom bestrijding en heeft meestal een tijdelijk
effect. Willen we een echt en langdurig effect dan moeten we daarnaast de oorzaak
aanpakken en wegnemen. Bij rosacea lijkt het erop dat het immuunsysteem overactief is.

Ontstekingen en het immuunsysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
• Overmatige ontstekingsreacties 

Gezien rosacea een chronische ontstekingsziekte is van de huid is het handig om aan de
slag te gaan met laaggradige ontstekingen. 

Laaggradige ontstekingen: 
Voor je algehele gezondheid en om je energieniveau hoog te houden is het natuurlijk
belangrijk om gezond te eten en voldoende te slapen. Maar als dat onvoldoende werkt en
je nog altijd last hebt van je huid, pijn, vermoeidheid of andere lichamelijke klachten kan het
zijn dat je last hebt van laaggradige ontstekingen. Bij een laaggradige ontsteking is je
immuunsysteem continu geactiveerd. Het zorgt ervoor dat ziekteverwekkers zich slecht
kunnen vermenigvuldigen, maar het is vaak niet sterk genoeg om de ziekteverwekkers te
doden en op te ruimen waardoor de ontsteking blijft en je lichaam hard aan het werk blijft
om dit onder controle te houden. Stress, slechte voeding, ziekte en/of gifstoffen kunnen je
darmwand aantasten. Dit kan ervoor zorgen dat ook slechte stoffen in je bloedbaan terecht
komen wat uiteindelijk kan leiden tot een laaggradige ontsteking. Een gezond lichaam is in
staat om ziekteverwekkers goed aan te pakken. Je krijgt koorts, voelt je een paar dagen niet
lekker en je lichaam doodt (door de koorts) de ziekteverwekkers waardoor de ontsteking is
opgeruimd. Bij tekorten, een ongezonde leefstijl en teveel stress is je lichaam onvoldoende
in staat om de ziekteverwekkers goed aan te pakken waardoor de laaggradige
ontstekingen blijven en jij nooit écht ziek bent, maar wel klachten kunt hebben als
vermoeidheid, slaapproblemen, hormonale klachten (ook PMS) en stemmingswisselingen.
Doe je niets aan de laaggradige ontstekingen dan kan dit leiden tot huidklachten,
hooikoorts, vruchtbaarheidsproblemen, diabetes, depressie en nog veel meer ziekten.
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- Zorg voor voldoende antioxidanten, zoals groenten, kruiden en fruit. Antioxidanten werken
ontstekingsremmend en dat is hierin erg belangrijk. 
- Zo is omega 3 ook ontstekingsremmend. Ook daar heb je voldoende van nodig. Dit vind je
onder andere in vette vis, lijnzaadolie en noten. 
- Zorg voor voldoende ontspanning. Door stress te verminderen, maak je je afweer sterker
en krijg je meer energie. - Zorg voor voldoende vitamine D en magnesium. Deze hebben
elkaar nodig en is dus belangrijk om beide te suppleren in geval van een tekort. 
- Zorg goed voor je ontgiftingssysteem, zoals je darmen en lever. 
- Zorg voor een goede nachtrust en voldoende slaap. 

• Verkeerde dingen eten Aangetoond is dat bepaalde voedingsmiddelen en dranken –
pikant of cafeïne houdende - een negatief effect kunnen hebben. Ook voedselintoleranties
kunnen indirect een negatief gevolg hebben op de rosacea. Zorg voor een goed
voedingspatroon zoals we hebben behandeld in module 2. 
• Darmflora uit balans De huid is de weerspiegeling van de darm. Wanneer er een disbalans
is van goede en of slechte bacteriën in jouw darmen, dan kan dit leiden tot ontstekingen en
dus verergering van de rosacea. Een goed probioticum kan de darmen weer in balans
brengen. 
• Tekorten aan vitamines en of mineralen Ons immuunsysteem heeft voldoende vitamines
en mineralen nodig om goed te kunnen functioneren. Denk met name aan vitamine D en
Zink. 
• Ongezonde leefgewoontes Denk hierbij aan teveel (onbeschermd) zonlicht, stress,
vermoeidheid en ook het gebruik van verstikkende cosmetica en irriterende stoffen. Tips:
Zorg voor voldoende slaap en rust. Let erop dat je verzorgingsproducten kiest waar geen
irriterende stoffen in zitten. Kies voor make up op basis van mineralen. Dit kan ook bijdragen
aan een rustigere huid. 
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Er kunnen verschillende soorten hoofdpijnen zijn afhankelijk van de diverse oorzaken en
achtergronden. De meest voorkomende hoofdpijnen zijn als gevolg van problemen met:

Het zenuwstelsel: 
• Spanningshoofdpijn door een langdurige, statische, geforceerde lichaamshouding zoals
bijvoorbeeld bij het typen, autorijden, tv kijken, intensief werken achter een bureau,
internetten. Of door stress, nervositeit, angst, werkdruk, depressies, conflicten,
ritmeveranderingen, geluidsoverlast, overprikkeling. 
• Aangezichtspijn: een aandoening van de drielingzenuw; de gevoelszenuw van het gelaat.
De aanvalsgewijs optredende pijn vindt meestal eenzijdig van het gezicht plaats en is zeer
hevig. 
• Zenuwpijnen na gordelroos. De Glossopharyngeus-neuralgie is een heftige pijn die achter
in de keel (tong-keelzenuw) optreedt en naar het oor uitstraalt. 
• Zenuwpijnen in het hoofd als gevolg van neurologische stoornissen. 
• Occipitaalneuralgie. Occipitaal betekent met betrekking tot het achterhoofd. De
achterhoofdszenuw geeft pijn vooral uit de nek en het achterhoofd. 

Het vaatstelsel: 
• Hoge en lage bloeddruk, bloedstuwingen 
• Aderverkalking, organische bloedvatziekten • Verwijden, verkrampen en beknellen van
bloedvaten 
• Hartkwalen 
• Allergische bloedvatreacties als gevolg van voedsel, additieven in voedsel, inhaleren van
chemische middelen, vergiftigingen van onder andere bestrijdingsmiddelen, medicatie en
dergelijke. 

Het hormoonstelsel: 
• Pancreas (bloedsuikerschommelingen), schildklier, eierstokken, bijnieren (uitputting),
hypofyse 

Ongelukken: 
• Hersenschudding, whiplash (nek-, halswervelbeschadigingen),
wervelkolombeschadigingen, wervelverschuivingen Ontstekingen/infecties: 
• Oorontstekingen, holteontstekingen (voorhoofds-/bijholte), hersenvliesontsteking, kaak-
en tandontsteking , amandel-/keelontsteking, ontstekingen die in het algemeen gepaard
gaan met algemene malaise. 
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De spijsvertering en/of stofwisseling: 
• Spijsverteringsstoornissen (onder andere verstopping, diarree, gisting) 
• Lever- en galziekten 
• Hypoglycemie-syndroom, diabetes 
• Nier- en blaasproblemen 
• Nutriëntentekorten (vitamines, mineralen, vetzuren, aminozuren) • Allergieën ,
intolerantie(s) 
• Virusinfectie, bacteriële infecties, darmparasieten

Andere mogelijkheden: 
• Vergiftigingen (alcohol en andere genotmiddelen, medicinaal, in het milieu voorkomende
stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, luchtverontreiniging, bodemvervuiling, etc) 
• Gebitsstoornissen (amalgaam, problemen met kronen, bruggen, protheses) 
• Veranderingen in de druk van de hersenvloeistof door onder andere: klap of val op het
hoofd, stoten van het hoofd. 
• Oogklachten (slecht zien, gespannen waarnemen en dergelijke) 
• Gezwel of ontsteking in het gebied van de schedel. Elektromagnetische invloeden: 
• Energetische blokkades in de meridianen 
• Energetische stuwingen in het hoofd door onuitgesproken emoties 
• Weersinvloeden, mobiele telefoons, zendmasten, DECT telefoons, beeldschermen, etc. 
• Psychische invloeden (bijvoorbeeld boosheid, ergernis, perfectionisme,
prestatiegerichtheid, te grote aanpassingsbehoefte etc.) 

Is er verschil tussen hoofdpijn en migraine? 
Hoofdpijn is meestal geen ziektebeeld op zichzelf, maar een begeleidend verschijnsel van
vele ziektetoestanden en hangt samen met je levenssituatie. Hoofdpijn komt als
begeleidend verschijnsel altijd voor bij onder meer bloedarmoede en hoge bloeddruk.
Hoofdpijn is een dikwijls onbegrepen klacht en over de definitie is men het zelfs niet
helemaal eens. Sommige onderzoekers en artsen menen dat hoofdpijn een zo frequent
voorkomende klacht is, dat deze eigenlijk niet hoeft te worden gedefinieerd. Ze gebruiken
dan de term hoofdpijn voor een gewoonlijk pijnlijk, vervelend gevoel in het bovenste
gedeelte van het hoofd. Onder migraine verstaat men ernstige, aanvalsgewijs optredende
hoofdpijn die meestal maar niet altijd tot een helft van het hoofd is beperkt.
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Hoe begint migraine? 
Typisch voor oog-migraine zijn de stoornissen in het gezichtsvermogen namelijk: 
• Flikkeringen voor de ogen 
• Lichtflitsen als bij vuurwerk 
• Trillingen zoals men dat ziet in de zomer boven een hete asfaltweg bliksemschichten 
• Uitval van het gezichtsveld en soms een gedeeltelijke blindheid. 

De duur van de vermindering van het gezichtsvermogen kan van enkele minuten tot een
half uur bedragen. Meestal is dat ook de laatste waarschuwing voor de aanval. Enkele
minuten later, soms direct daarop, komt de hoofdpijn. Deze symptomen gelden alleen voor
de oogmigraine. Iedere migrainevorm heeft zijn eigen voorboden. Waarschuwingssignalen
kunnen al de dag van tevoren aanwezig zijn of een paar uur voor de aanval. 

Hoofdpijn 
Enkele voortekenen kunnen zijn: 
• Wazig zien 
• Overgevoelig voor licht 
• Overgevoeligheid voor bepaalde geuren 
• Overgevoeligheid voor bepaald lawaai 
• Psychische veranderingen 
• Onlust gevoelens 
• Agressieve nervositeit 
• Prikkelbaarheid 
• Drang tot urineren 
• Zweetuitbarstingen 
• Darmstoornissen 
• Duizeligheid, evenwichtsstoornissen 
• Bleke klamme huid 
• Kriebelende armen en benen 
• Koude handen en voeten 
• Misselijkheid, braken
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Elke soort hoofdpijn vraagt om een apart aanpak. Dit geldt ook voor de
voedingsgerelateerde hoofdpijn, de zogenaamde metabole hoofdpijn. Metabole hoofdpijn
is een verzamelnaam voor hoofdpijn veroorzaakt door een disbalans in de stofwisseling of
een disbalans in de biochemie. Deze hoofdpijnsoorten komen veel voor. Bovendien kunnen
ze de andere soorten hoofdpijn verergeren. Om de stofwisseling en je biochemie niet te
verstoren -waardoor hoofdpijn kan ontstaan- is het raadzaam rekening te houden met de
hieronder genoemde voedingsadviezen.

Neem geen: 
• Poducten gemaakt van witmeel, suiker, honing, maïsstroop, gerstemout, glucosestroop en
andere enkelvoudige suikers, geen gebak, ijs, snoep, bindmiddelen (zoals maïzena,
aardappelmeel, custard), pizza’s, ravioli, witte macaroni en spagetti, witte rijst, aardappelen,
jam, frisdranken, limonades, chocola, pannenkoeken, griesmeel, puddingpoeders, beschuit,
creamcrackers, witte bolletjes enz. 
• Vruchtensappen (zowel kant-en-klaar als vers geperst), wel de hele vrucht. 
• Koffie, thee, alcohol. 
• Kleur-, geur-, smaakstoffen of andere additieven. 

Volg de adviezen voor het voedingspatroon op zoals beschreven in module 2.
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Reguleer je stofwisseling door: 
• Beperken van dierlijke vetten en eiwitten (varkensvlees, rundvlees, kaas). 
• Gebruik van volle graanproducten (bv. volkoren brood, zilvervliesrijst), rauwe groenten of
gestoomde groenten zonder sauzen. Gebruik geen blikgroenten en andere kant en
klaarproducten. 
• Regelmatig eten. 
• Voedingsmiddelen uit de maaltijd te halen die mogelijk allergische reacties geven. 
• Bekende hoofdpijnveroorzakers zijn; oude kaas, franse kaas, ei, noten, bepaalde Hoofdpijn
vissoorten, specerijen, tarwe (en soms alle glutenhoudende producten), melk (producten),
pinda’s, citrus, zaden. Gebruik geen producten waar monosodiumglutaminaat in voor komt.
(zit veel in kant en klaarsausjes, soepen in pak, kruidenmengsels, worsten ed.). 
• Voldoende te drinken. Drink minimaal 2 liter koolzuurvrij bronwater. 
• Bij verstopping: 1-2 eetlepels lijnzaad of haverzemelen per dag te nemen of 1 theelepel
geelwortel door de warme maaltijd, soep of saladedressing te doen. 
• Gebruik goede vetten voor de hormoonhuishouding namelijk: koudgeperste olijfolie,
walnootolie, lijnolie, pompoenolie, perilla-olie (bij voorkeur niet verhitten!). Met mate bakken
en als je dit doet dan met olijfolie, roomboter of kokosolie. • Zorg dat je Vitamine B en
magnesium op peil is. 

Hormonale hoofdpijn/migraine 
We spreken van een hormonale migraine, wanneer deze veroorzaakt wordt door de
hormonale schommelingen in je cyclus. De grootste risico’s op een aanval zijn op en rond
de eisprong en vlak voor de menstruatie. Tijdens deze periode daalt de oestrogeenspiegel
het hardst. Dit beïnvloedt het hormoon en neurotransmitter serotonine en de vaatspanning.
Als je er gevoelig voor bent, kan dit een reactie uitlokken. De kans is groter wanneer de
daling van oestrogeen in deze twee periodes van de cyclus (te) hoog is. Dit gebeurt vooral
bij vrouwen met een oestrogeendominantie. Je leest meer over oestrogeendominantie in
module 2.
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Als je schildklier te traag werkt gaan alle verbrandingsprocessen trager. Dat kan ertoe
leiden dat je het snel koud hebt, sneller aankomt en/of moeite hebt met afvallen, maar ook
vermoeidheid, PMS, vruchtbaarheidsproblemen en moeite met concentreren kunnen
komen door een traag werkende schildklier. 

De schildklier bevindt zich onder in de hals, voor de luchtpijp. Het schildklierhormoon in de
schildklier stimuleert de stofwisseling. De werking van je schildklier is heel belangrijk in je
hele hormoonhuishouden. Een goed werkende schildklier is ontzettend belangrijk voor een
goed werkend lichaam. Wanneer je schildklier goed werkt maakt het precies genoeg
schildklierhormonen aan. De schilklier maakt met name T4 (inactief schildklierhormoon) aan
en een beetje T3 (actief schildklierhormoon). De werking van je schildklier wordt geregeld
vanuit de hersenen, de hypofyse en hypothalamus zijn hier verantwoordelijk voor. De
hypofyse en hypothalamus reguleren en sturen de schildklier aan. 

Een goed werkende schildklier reguleert en stimuleert onder andere: 
• De stofwisseling 
• De spijsvertering 
• Temperatuur 
• Vetverbranding 
• Aanmaak van neurotransmitters 
• Vrouwelijke hormoonbalans 
• De vruchtbaarheid 
• De mentale weerbaarheid 

Schildklier in balans 
Wanneer alles in balans is produceert je schildklier voldoende schildklierhormonen om je
stofwisseling goed te laten werken, om ervoor te zorgen dat je cellen in staat zijn om
voldoende voedingsstoffen op te nemen en om de rest van je hormonen goed in balans te
houden. Actief schildklierhormoon T3 is verantwoordelijk voor het verkrijgen van
voedingsstoffen, mineralen en hormonen in je cellen. Het is de boodschapper van je cellen,
het is verantwoordelijk voor het verbinden van alle lichaamssystemen door instructies,
berichten, voedingsstoffen en energie aan elke cel te geven. De schildklier produceert
ongeveer 90% T4 (inactief schildklierhormoon) en 10% T3 (actief schildklierhormoon) en de
lever, nieren, hersenen en darmbacteriën zorgen voor de omzetting van inactief
schildklierhormoon, T4, in actief schildklierhormoon, T3.
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Werking schildklierhormonen 
Zonder een goed werkende schildklier zal ook je stofwisseling eronder lijden. Door het een
aan te spreken, spreek je tegelijkertijd de ander aan, en daarmee bevorder je de algehele
functie van je lichaam, wat uiteindelijk kan leiden tot een optimale gezondheid op lange
termijn. Onthoud dat je stofwisseling verantwoordelijk is voor hoe efficiënt je lichaam
brandstof (uit voeding) gebruikt als energie voor elke lichaamsfunctie. Dus als je schildklier
traag is, vertraagt je stofwisseling en kan elk systeem in je lichaam worden beïnvloed. Dit
werkt ook andersom. Zoals hierboven vermeld zijn je lever, nieren, hersenen en
darmbacteriën verantwoordelijk voor de omzetting van T4 (inactieve schildklierhormoon)
naar T3 (actieve schildklierhormoon). Wanneer je lever, nieren, hersenen en/of
darmbacteriën niet goed kunnen functioneren, zijn ze onvoldoende in Schildklier staat om
genoeg actief schildklierhormoon aan te maken waardoor je stofwisseling zal vertragen en
je daardoor klachten kan krijgen. Je schildklier functioneert dan prima, je bloedwaardes
zullen dan ook binnen de normaalwaardes vallen, maar doordat de andere organen niet
voldoende hun werk kunnen doen, is je T3 laag en daarmee je stofwisseling ook.

Schildklierproblemen
 Indien er te weinig actief schildklierhormoon aanwezig is kunnen er klachten ontstaan. Een
schildklierprobleem kan ontstaan door een auto-immuunziekte (wat bijvoorbeeld bij
Hashimoto het geval is), maar ook door: 
• Een tekort aan voedingsstoffen 
• Langdurige stress 
• Oxidatieve stress 
• Laaggradige ontstekingen 
• (Voedings)intoleranties 
• Tekorten in vitamine en mineralen 
• Oestrogeendominantie 
• Insulineresistentie 
• Een tekort aan progesteron 

Daarom is het zo belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is. Door de oorzaak te
herstellen kan ook de schildklier weer beter functioneren. In sommige gevallen is daar
medicatie voor nodig, maar als je binnen de normaalwaardes valt, maar wel klachten hebt,
kan het heel helpend zijn om de oorzaak aan te pakken en zo je schildklier weer beter te
laten functioneren. 
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Symptomen van traagwerkende schildklier (lage T3): 
• Vermoeidheid 
• Allergieën 
• Eczeem 
• PMS 
• Angsten 
• Stemmingswisselingen 
• Brainfog 
• Moeite met afvallen 
• Aankomen zonder reden 
• Koude handen en voeten 
• Droge huid/haar 
• Trage hartslag 
• Lage temperatuur 
• Menstruatieklachten 
• Verminderde concentratie 
• Hoofdpijn

Laten meten van schildklierhormoon: 
Via de huisarts kun je bloedonderzoek laten uitvoeren om te testen of je schildklierfunctie
daadwerkelijk vertraagd is. In de meeste gevallen wordt alleen de TSH en T4 gemeten. Dit
is niet voldoende voor een goede diagnose, want aan de TSH en T4 waarde kun je niet zien
of er voldoende T3 aanwezig is. Daar is niet alleen een goed werkende schildklier voor
nodig, ook onder andere je lever en darmen moeten goed werken om T4 om te kunnen in
T3. 

Schildklierfunctie verbeteren: 
Zijn je waardes goed, maar heb je wel alle symptomen van een traagwerkende schildklier
(laag T3)? 
Dan is het belangrijk dat de andere organen goed kunnen functioneren om de T4 om te
kunnen zetten naar T3. 
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Tips voor een gezonde schildklierfunctie: 

• Lever 
De lever is waar het grootste deel van T4 (inactief schildklierhormoon) wordt omgezet in T3
(actief schildklierhormoon). Om deze omzetting te laten plaatsvinden is een optimale
leverfunctie nodig. Je kunt de lever ondersteunen met de juiste voedingsmiddelen,
koolhydraten, eiwitten en vetten. Daarnaast heb je ook voldoende magnesium nodig en eet
een paar keer per week eieren. Eieren bevatten choline en dit is beschermend tegen
leververvetting. 

• Darmen 
Optimale spijsvertering/darmwerking is hier ook heel belangrijk, omdat de gifstoffen via het
spijsverteringskanaal moeten worden afgevoerd. Met name overtollig oestrogeen moet
goed kunnen worden afgevoerd. Het dagelijks eten van een rauwe wortel kan hierbij
helpen. Ook pectine in appels is brandstof voor je darmcellen en voedsel voor de goede
bacteriën in je darmen. Wanneer je veel last hebt van je darmen kan Glutamine hierbij
helpen. Raadpleeg altijd een professional voordat je hiermee zelf aan de slag gaat.

• Voeding 
Doordat je schildklier heel gevoelig is en afhankelijk is van de werking van de rest van je
lichaam is het belangrijk om voedzaam en gevarieerd te eten, Voorzie je lichaam van
voldoende brandstof door regelmatig te eten en je bloedsuikerspiegel constant te houden.
Wanneer je een traag werkende schildklier hebt, is het niet verstandig om je ontbijt over te
slaan of langere periodes niet te eten. Vasten is erg stressvol voor je schildklier, die
afhankelijk is van een constante toevoer van glucose in de lever om schildklierhormoon T4
om te zetten in schildklierhormoon T3. 
- Eet gevarieerd en gezond, het liefst zo onbewerkt mogelijk.
 - Pas op met rauwe kruisbloemige groente. Ze hebben als nadeel voor de schildklier dat ze
de jodiumopname verminderen, waardoor de schildklierfunctie kan verminderen.
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Stressbeheersing 
De schildklier wordt aangestuurd vanuit de hypothalamus. Meer stress betekent dat de
hypothalamus minder goed kan worden aangestuurd, dat leidt er weer toe dat er meer
cortisol wordt aangemaakt waardoor de stress aanhoudt of zelfs erger (chronisch) wordt.
De schildklierfunctie kan daardoor afnemen. Stressbeheersing is dus heel belangrijk in het
ondersteunen van je schildklier. 
- Zorg voor een goede nachtrust. Tijdens je slaap herstel je. Hoe meer je zorgt voor een
goede nachtrust, hoe beter je kunt herstellen. 
- Leer je grenzen kennen. Neem de signalen van je lichaam serieus. Leer luisteren naar je
lichaam en neem rust wanneer je lichaam hierom vraagt.
 - Ga iedere dag buiten wandelen. 
- Doe een geleide meditatie en kom echt even tot rust. 
- Ga aan de slag met je ademhaling. Zorg voor een goede buikademhaling en leer jezelf
tijdens drukke, stressvolle momenten weer terug te keren naar je ademhaling

Hashimoto 
Hashimoto is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem de schildklier aanvalt.
Hierdoor raak hij ontstoken en gaat weefsel verloren. Bij Hashimoto kan de hals gezwollen
zijn. Hypothyreoïdie is een veel komend gevolg van Hashimoto, maar dit hoeft niet. De
schildklier kan ook overactief worden of vrijwel normaal functioneren. In het bloed is de
ziekte te herkennen aan de anti-TPO en anti-Tg. Vaak speelt erfelijke belasting een rol en hij
komt vaak voor met andere auto-immuunziektes zoals coeliakie en diabetes type 1. Stress
zorgt voor een verhoging van de cortisol waarden, en cortisol remt de schildklier hormonen.
Een andere belangrijke oorzaak van stress is slaapgebrek en een belangrijke oorzaak van
slaapgebrek is stress. Voldoende slaap hangt samen met gezonde schildklierwaarden. Een
goede nachtrust is belangrijk voor meer dan alleen voor de schildklier. Voldoende slaap
heeft onder andere een positief effect op: BMI, bloeddruk, bloedsuikerspiegel en
schildklierhormonen. Chronische stress speelt een belangrijke rol bij
schildklieraandoeningen. Als je stress hebt dan gaan de poortjes in de darmen “open” om
water en natrium binnen te laten. Deze stoffen zijn nodig bij een stress reactie. Het lichaam
reageert op stress alsof het moet vechten of vluchten. Als de stress chronisch wordt, dan
blijven de poortjes open en komen er toxines binnen. Gluten zetten de poortjes zelf open,
de toxines geven een stress reactie, het immuunsysteem wordt actief. Hashimoto is een
auto-immuunziekte, hierbij is de meest voorkomende klacht moeheid. Dit is te verklaren
door het constant actieve immuunsysteem. Darmherstel is zeker aan te raden bij
Hashimoto.

SCHILDKLIER



Hashimoto voeding
Omdat het een auto-immuunziekte is, is het raadzaam om gluten en zuivel producten te
mijden.
Zuivel producten bevatten stoffen waartegen het lichaam antistoffen gaat produceren.
Gluten zorgen ervoor dat de darmen open gaan waardoor er toxines in het bloed komen en
het immuunsysteem actief wordt.
In koolsoorten (spruitjes, boerenkool) zitten thiocyanaten , in soja zitten isoflavonen en in
cassave het goïtrogene cyanide. Deze stoffen hebben een remmende werking van de
schildklier wat jodiumdeficiëntie kan veroorzaken. Het koken en weken verwijdert het
meeste van de goïtrogenen. Maar het bewerken van voedsel en raffinage zorgen juist dat
het gehalte omhoog gaat. Bijvoorbeeld bij de bereiding van raapzaad wat in veel kant en
klaar producten zit. Mijden van deze producten is niet per direct noodzakelijk, alles met
mate. Te grote hoeveelheden rauwe kool is af te raden net als het veelvuldig eten van kant
en klaar producten. 

- Jodium: Gebrek aan dit element kan de oorzaak zijn van hypothyreoïdie. Voldoende
jodium is cruciaal voor het aanmaken van voldoende schildklierhormoon. Suppletie is niet
altijd aan te raden omdat teveel jodium de productie van het schildklierhormoon juist
onderdrukt. Jodium suppletie bij Hashimoto is daarom geen goed idee. Jodium kan je eten
met vis, zeebanket, zeekraal, zeewier, schaal en schelpdieren, andere dierlijke producten,
cranberry’s en aardbeien. Kelp is een goede jodium bron 
- Selenium: Selenium is bouwstof van een aantal belangrijke enzymen in ons lichaam. Zij
kunnen niet goed functioneren zonder dit mineraal. Selenium enzymen zijn betrokken bij de
omzetting van T4 naar T3. Selenium: paranoten, oesters, tonijn, zonnebloempitten, vlees en
paddenstoelen 
- Zink: Van Zink krijgen veel mensen te weinig binnen. Zink speelt een rol bij het
functioneren van de schildklier, het zorgt voor een verbeterde efficiëntere omzetting van T3
naar T4. Zink: noten, schaal en schelpdieren zoals garnalen en mosselen. 
- Vitamine A (retinoïden): De retinoïden beïnvloeden de jodiumhuishouding in de schildklier.
Vitamine A gebrek versterkt schildklierproblemen en verergert schildklieraandoeningen die
het gevolg zijn van een jodium gebrek. Vitamine A: lever, paling en wortels 
- Vitamine D: Vitamine D heeft een hormonale functie. De schildklier heeft receptoren voor
vitamine D, wat betekent dat vitamine D invloed heeft op de werking van de schildklier.
Cruciaal voor het immuunsysteem is vitamine D. Daarom is suppletie van vitamine D bij
Hashimoto raadzaam. Vitamine D: de zon, vette vis (haring, zalm, makreel), vlees en eieren 
- Tyrosine: Het eiwit tyrosine vormt het skelet van het schildklierhormoon thyroxine. Ook is
tyrosine de grondstof voor de aanmaak van dopamine, adrenaline en noradrenaline. Vooral
dopamine is belangrijk voor de “drive”, de wil om dingen te ondernemen. Tyrosine: eieren,
vlees, avocado, noten en zaden
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Histamine 

Histamine is een onmisbare stof voor onze gezondheid. Het lichaam kan het zelf aanmaken,
maar het kan ook uit sommige voedingsmiddelen worden gehaald. Histamine speelt onder
andere een rol bij de maagzuurproductie en het slapen. Verder functioneert histamine als
neurotransmitter, wat invloed heeft op de waakzaamheid en alertheid. Histamine is ook een
belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Het bevindt zich namelijk onder andere in de
mestcellen. Deze cellen helpen bij de bescherming van indringers van buitenaf. Daarom
zitten deze mestcellen in onze slijmvliezen. Hierbij moet je denken aan de huid, darmen,
longen, mond, keel, ogen en neus. Histamine komt vrij uit de mestcellen bij een
immuunreactie. Het zorgt ervoor dat immuuncellen vanuit het bloed makkelijker naar de
lokale ontsteking toe kunnen komen. Dit doet histamine door de bloedvatdoorlaatbaarheid
te vergroten. Dit heeft tot gevolg dat de bloeddruk wordt verlaagd. Als de ontsteking weer
is opgelost, is het de bedoeling dat histamine wordt afgebroken en het immuunsysteem
weer tot rust komt. Helaas lukt dit niet altijd, waardoor histamine intolerantie en allergische
klachten kunnen ontstaan

Wat is een histamine intolerantie? 
Klachten van teveel histamine ontstaan nadat de hoeveelheid histamine de
tolerantiedrempel heeft overschreden. De hoogte van deze drempel is bij iedereen
verschillend. Het is net als een emmer die overloopt, alleen de grootte van deze emmer is
bij ieder mens anders. Als de emmer eenmaal is overgelopen en er dus een overschot aan
histamine aanwezig is in het lichaam, spreekt men van histamine intolerantie. In deze
situatie kan het lichaam de hoeveelheid histamine niet meer goed verwerken en afbreken

Symptomen van histamine intolerantie: 
Symptomen van histamine intolerantie kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de persoon,
de hoeveelheid histamine die zich heeft opgehoopt en in welk gebied in het lichaam dit zich
afspeelt. De volgende zijn enkele van de meest voorkomende tekenen en symptomen van
histamine intolerantie: 
• Jeuk, roodheid, netelroos 
• Zwelling van de lippen, tong of huid (voedselallergie) 
• Niezen en verstopte neus (hooikoorts) 
• Longproblemen (astma) 
• Lage bloeddruk en duizeligheid 
• Hartritmestoornissen 
• Diarree 
• Hoofdpijn en migraine 
• Slaapstoornissen 
• Menstruele onregelmatigheid 
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• Chronische vermoeidheid 
• Teveel maagzuur 
• Hoge stressgevoeligheid, angst en depressie.

3 belangrijke oorzaken van histamine intolerantie 

• Te hoge histamine productie 
Bij een te actief immuunsysteem, is de kans op een overschot aan histamine een stuk
groter. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een aandoening als mastocytose. Maar ook wanneer de
slijmvliezen van het lichaam niet in optimale conditie zijn, wordt het immuunsysteem vaker
actief en ontstaat er eerder een overschot aan histamine (2, 3). 
• Er wordt te veel histamine ingenomen 
Sommige voedingsmiddelen bevatten relatief veel histamine of zorgen ervoor dat er
histamine wordt vrijgezet in het lichaam. Wanneer het histamine-gehalte dan al aan de
hoge kant was, is de kans op een overschot aan histamine groter geworden. Verderop in dit
artikel lees je welke voedingsmiddelen het histamine-gehalte verhogen. 
• Verminderde afbraak van histamine 
Histamine wordt normaal gesproken afgebroken door een drietal enzymen. Dit zijn DAO (di-
amine-oxydase), MAO (mono-amini-oxydase) en NMT (N-methyl-transferase) (1). Er is een
sterk vermoeden dat de belangrijkste oorzaak van een verminderde afbraak van histamine,
vooral te maken heeft met de DAO enzymen Veel studies hebben aangetoond dat een
lagere serum DAO-activiteit aanwezig is bij mensen met symptomen van histamine
intolerantie in vergelijking met gezonde mensen Deze verlaagde DAO-activiteit kan
verschillende oorzaken hebben: 
- Een genetische verandering kan ervoor hebben gezorgd dat er minder DAO-enzymen
kunnen worden aangemaakt. 
- Een tekort van zink, koper, vitamine B6 en vitamine C kan zorgen voor een verminderde
aanmaak en activatie van het DAO-enzym. 
- Bepaalde medicijnen kunnen het DAO-enzym onderdrukken, net zoals koffie en alcohol.

Wat te doen tegen histamine intolerantie? 
Het heeft weinig zin om histamine te gaan onderdrukken, zonder dat de oorzaak wordt
aangepakt. Het lichaam heeft namelijk niet voor niets een probleem met histamine.
Medicijnen als antihistaminica remmen wel de activering van histamine, maar het lichaam
zal dit uiteindelijk compenseren door nog meer histamine te gaan vrijzetten. Daardoor heb
je na verloop van tijd, steeds meer antihistaminica nodig om de symptomen van een teveel
aan histamine te onderdrukken. Het is dus van belang om te onderzoeken waarom de
hoeveelheid histamine niet kan afbreken. En dat is niet altijd even makkelijk, omdat er nogal
wat oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. In de tussentijd kunnen klachten 
vaak wel worden verminderd door je immuunsysteem te verhogen, je 
voedingspatroon aan te passen en je stress te verlagen. Suppletie advies bij histamine:
Ribes Nigrum (3x 15 druppels per dag) in combinatie met gebufferde vitamine C tabletten. 
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Hooikoorts 
Hooikoorts is een ongewenste ontstekingsreactie van je immuunsysteem. Je lichaam
reageert heel heftig bij het inademen van pollen van grassen, planten of bomen. Omdat de
pollen in het hooiseizoen overal in de lucht zweven, is er bijna geen ontkomen aan. Als je
last hebt van hooikoorts, is je immuunsysteem overactief: het staat continue in de actie-
stand. Op zich is het heel fijn dat je immuunsysteem binnendringers aanvalt, alleen deze
pollen zijn onschuldig. Bovendien kost deze actie-stand enorm veel energie. Je lichaam
reageert door histamine aan te maken. Histamine is een boodschapperstof die je
bloedvaten verwijdt. Zo kunnen o.a. de witte bloedcellen de ontstekingsplek bereiken zodat
genezing bevorderd kan worden. De slijmvliezen zwellen en ze gaan meer slijm
produceren. Zo ontstaan je klachten. 

De drie belangrijkste hooikoorts oorzaken op een rij: 
• Je slijmvliesbarrière systeem functioneert niet goed genoeg: 
Onze lichaamsbarrières (huid, longen, darmen, genitaliën) vormen de eerste
beschermingslaag van ons immuunsysteem. Als je slijmvliezen goed genoeg functioneren,
houden ze zonder moeite de pollen buiten je lichaam. Als je last hebt van hooikoorts,
komen de pollen door deze eerste defensielinie heen. Daarmee functioneert je
slijmvliesbarrière onvoldoende. Het is overigens niet makkelijk om je slijmvliezen optimaal
te houden in onze leefomgeving. Verkeerde voeding, chronische stress, bepaalde
bacteriën, antibiotica en bepaalde medicijnen kunnen de werking van onze
lichaamsbarrières allemaal negatief beïnvloeden. 
• Chronische stress: 
Ons lichaam heeft veel voedingstoffen nodig als we (chronische) stress ervaren. Om ervoor
te zorgen dat deze stoffen snel genoeg ter plaatse zijn, geven de hersenen de darmwand
opdracht om een beetje open te gaan staan. Voor even, geen probleem! In een chronische
situatie houdt dit voor lange tijd aan. Zo kunnen er makkelijker binnendringers je lichaam
binnen komen. 
• Histamine overbelasting: 
Bij hooikoorts maakt je lichaam het stofje Histamine aan. Wist je dat histamine ook aanwezig
is in een groot deel van onze voeding? Zo kan je lichaam een histamine overbelasting
hebben. Het DAO – enzym breekt de histamine af in ons lichaam. Sommige mensen zijn niet
of minder in staat het DAO enzym aan te maken . Dit kan je meten met aanvullende
laboratoriumdiagnostiek. Nu je meer inzicht hebt in de onderliggende oorzaken van je
hooikoortsklachten vind je hieronder 4 concrete oplossingsstrategieën.
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4 oplossingstrategieën voor jouw hooikoorts: 

• Verminder je aanrakingskans met allergieën 
Makkelijker gezegd dan gedaan zou je denken. Toch zijn er een aantal algemene helpende
acties die je kan doen: bekijk het pollen nieuws, gebruik een zonnebril, een Neti Pot of Rhino
Horn én douche alle pollen goed van je lichaam af. Wees je ook bewust dat het veel zou
kunnen helpen als je je totale (voedings) intoleranties / allergieen pool zou verminderen. In
welke mate jouw lichaam intolerant of allergisch is, verschilt per persoon. Je kan hier voor
jezelf inzicht in krijgen door aanvullend laboratorium onderzoek te laten doen. 

• Ondersteun je immuunsysteem met voeding 
Verminder de histamine productie door: - Hoeveelheid Vitamine C in je voeding te
vergroten 
– Deze antioxidant remt namelijk de productie van histamine. Je kan vitamine C ook als
supplement bijslikken. 
- Verminderen van voedingsmiddelen waar je door kruisallergie misschien gevoelig voor
bent. Dit komt omdat de eiwitten in pollen soms sterk lijken op eiwitten die in bepaalde
voeding zitten. 
- Verminder je histamine hoeveelheid in je voeding door vooral voor verse producten te
kiezen. 
- Gebruik extra kruiden die histamine remmen 
– Een voorbeeld van een histamine remmend kruid is scutellaria (baicalensis). Je kan
scutellaria suppleren. Kies altijd voor kwalitatieve producten en laat je hierin adviseren. 

Zorg voor een goede vetzuurbalans. 
Omega 3 vetzuren remmen je ontstekingsreactie. Verlaag je Omega 6 inname en verhoog
je omega 3 (EPA, DHA inname). Je kan omega 3 vetzuren ook suppleren. 
• Verbeter je barrieresysteem en darmwerking Want weerstand begint in je darmen! De
basis van je darmen begint bij wat je eet. Wees extra lief voor je slijmvliezen als je last hebt
van hooikoorts. Bepaalde voeding breekt de slijmvliezen versneld af. Een voorbeeld hiervan
is gliadine die in gluten zitten. Maar ook de zuivel producten kan je beter even laten staan.
 
• Verminder je chronische stress 
Dit is uitdagend voor ons allemaal. En helaas vaak geen Quick fix. Er liggen namelijk
verschillende (mentale) oorzaken aan de basis van het ervaren van (chronische) stress. 
Belangrijk is in ieder geval: 
- Je slaap te optimaliseren 
- Te weten wat jou ontspant en hier voldoende tijd voor vrijmaken 
- Weten dat je extra hulp kan inschakelen als je dat nodig hebt. 

Bekijk module 3 voor tips om je stress te verminderen. 
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Een burn-out is in feite niets meer dan het eindstation van teveel chronische stress. Het
‘gaspedaal’ van ons lichaam is te vaak en te lang ingedrukt en het ‘rempedaal’ is nagenoeg
vergeten. Hoewel acute stress altijd een belangrijk onderdeel was van de vlucht-
vechtreactie (belangrijk overlevingsmechanisme), is chronische stress een nieuwkomer in
de evolutie van de mens. Of we nu op de vlucht moeten slaan voor een tijger of dat onze
baas de werkdruk opvoert, het lichaam voelt zich in beide gevallen bedreigd. Zelfs als je
naar een spannende film zit te kijken en helemaal meeleeft met de hoofdpersonage, gaat je
lichaam stresshormonen produceren vanwege een fictieve gevaarlijke situatie. Tot op de
dag van vandaag kent ons lichaam het verschil niet tussen acute stress en chronische
stress. Kortom, het lichaam associeert welke vorm van stress dan ook, altijd met
(levens)gevaar.

Wat gebeurt er bij teveel chronische stress? 
Wanneer het lichaam constante reactie van stress blijft afgeven is er sprake van
langdurende, oftewel chronische, stress, met andere woorden: de stress blijft aanhouden.
Het mechanisme dat dan belast gaat worden is de HPA-as. De afkorting HPA staat voor
Hypothalamus Pituitary Adrenal Gland. In het Nederlands Hypothalamus - Hypofyse -
Bijnierschors. Deze HPA-as werkt als volgt: de stressprikkel komt binnen via de
Hypothalamus, deze produceert Cortisol Releasing Hormone (CRH). CRH stimuleert de
voorkwab van de hypofyse tot productie van het hormoon Adrenocorticotroop (ACTH), een
trope hormoon dat op zijn beurt de bijnierschors stimuleert tot productie van Cortisol.
Wanneer er voldoende Cortisol in het systeem is, wordt door middel van negatieve
feedback de Hypothalamus (die de stressreactie veroorzaakt) weer uitgezet. Dit laatste is
heel belangrijk omdat Cortisol de bloedsuikerspiegel verhoogt. Naast het verhogen van de
bloedsuikerspiegel heeft cortisol nog meer functies, het werkt ontstekingsremmend,
onderdrukt de werking van het immuunsysteem, reguleert de bloeddruk, het zorgt voor het
wakker worden, draagt bij aan alertheid en focus en het zet aan tot bewegen.

Chronische stress zorgt voor actie en afbraak in het lijf, terwijl ontspanning en rust zorgt
voor opbouw en herstel. Bij chronische stress wordt de vlucht-vechtreactie voortdurend
geactiveerd. Dit kost enorm veel energie. Deze energie kan vervolgens niet naar andere
belangrijke organen, die zorgen voor een goed functionerende stofwisseling in het lichaam.
Bij stress worden hormonen als adrenaline en cortisol het lijf ingepompt om energie vrij te
maken voor de vlucht-vechtreactie. En dat heeft nadelen voor de aanwezige vitaminen en
mineralen in ons lijf. Als we kijken naar de aanmaak van adrenaline, dan zijn hiervoor onder
andere zink, ijzer en magnesium nodig. Ook vitamine B3, B6 en vitamine C spelen hierbij een
belangrijke rol. Bij de aanmaak van cortisol zijn vitamine A, B3, B6, C, E en zink betrokken.
Diezelfde vitaminen en mineralen zijn grotendeels ook nodig voor de aanmaak van onder
andere het slaaphormoon melatonine en de rustgevende neurotransmitter GABA.

BURN-OUT



Een burn-out kenmerkt zich door mentale, fysieke en emotionele uitputting. Er is geringe
betrokkenheid bij het werk of bij mensen met wie men werkt en men heeft vaak een gevoel
van verminderde bekwaamheid (lage dunk). Daarnaast is het erg moeilijk om taak specifiek
te werken. Een burn-out ontstaat niet van vandaag op morgen. In het begin zijn er klachten
zoals: moe zijn, niet lekker in je vel zitten, het hebben van slaapproblemen, een opgejaagd,
gespannen gevoel hebben en snel geïrriteerd zijn. Je hebt geen zin in je werk en geen zin in
je sociale contacten. 

Psychische symptomen: 
• Concentratieverlies 
• Besluiteloosheid 
• Angst- en paniekklachten 
• Geheugenproblemen 
• Jezelf snel ergeren 
• Gevoel van machteloosheid 
• Opgejaagd gevoel 
• Neerslachtig 
• Agressief 
• Wantrouwen 
• Nergens zin in 
• Gevoelens van onzekerheid 

Lichamelijke symptomen: 
• Constante moeheid 
• Slapeloosheid 
• Gevoel van uitputting 
• Nek- en schouderpijn en spierpijn
• Spanning op de buikstreek 
• Hoge ademhaling 
• Vergeetachtigheid 
• Geen of weinig zin in seks 
• Snel moe of grieperig 
• Darmproblemen
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Waarom de juiste voedingsstoffen de burn-out behandeling ondersteunen: Ben je dus
constant adrenaline en cortisol aan het produceren, dan blijven er niet genoeg
voedingsstoffen over voor het maken van andere belangrijke hormonen en
neurotransmitters. Geen wonder dat er uiteindelijk klachten ontstaan, zoals vermoeidheid,
slapeloosheid en stemmingsstoornissen. Ook verlies van libido, menstruatieproblemen,
vruchtbaarheidsproblemen, spijsverteringsklachten en problemen met het reguleren van
de bloeddruk kunnen te maken hebben met langdurige chronische stress. Natuurlijk is het
vermijden van chronische stressoren en het opzoeken van meer ontspanning een belangrijk
onderdeel bij een burn-out behandeling. Zo hoeven er immers geen onnodig veel
voedingsstoffen gebruikt te worden voor het aanmaken van de stresshormonen.

Toch hebben mensen met een burn-out vaak moeite met ontspannen en rust nemen. Het
slapen lukt immers niet meer zo goed, er heersen veel onrustige gevoelens en angsten en
elke stressprikkel is er één teveel. Dit zijn allemaal aanwijzingen op een biochemische
verstoring in de hersenen en de rest van het lichaam. En dat hangt grotendeels samen met
tekorten van bepaalde vitaminen en mineralen die zijn opgegaan aan de chronische stress.
Worden deze tekorten niet snel aangevuld, dan kan een burn-out onnodig lang duren.
Praten met je pschycholoog of burn-out coach is uiteraard een verstandige zet, maar in
veel gevallen ook onvoldoende om goed te herstellen. 

Steeds meer mensen krijgen te maken met een burn-out. De cijfers laten zien dat 14% van
de werknemers hiermee te maken heeft. Dat is erg zorgwekkend, als je je bedenkt dat het
herstel van een burn-out maanden en soms zelf jaren kan duren. Als je midden in een burn-
out zit, zit je daar natuurlijk niet op te wachten. Het is voor veel mensen lastig in te schatten
welke voeding- en suppletie het meest zullen opleveren bij het herstel van een burn-out.
Het is daarom ook belangrijk om de eerst de oorzaak van de klachten goed te onderzoeken. 

Een ander heel belangrijke factor in de behandeling van een burn-out is de reductie van
stress. Dit kun je op verschillende manieren doen. Dit kan door middel van meditatie, yoga
of lekker te gaan wandelen of te gaan bewegen in de natuur. Er zijn ook een aantal
aanvullende therapieën die goede resultaten boeken bij mensen met een burn-out. Hierbij
valt te denken aan bijvoorbeeld RET Therapie, Familie opstellingen, Cognitieve therapie of
voetreflextherapie. 

Voeding 
Gezonde voeding is uiteraard ook een onderdeel van je behandeling. Een auto loopt
immers goed op goede brandstof. Eet gezonde basevormende voeding, verminder de
inname van suikers en transvetten, varieer in je voeding en vermijd E-nummers, additieven
en allergenen. Eet dus zoveel mogelijk vers en zelfbereid.
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Probeer gezond te slapen. 
Dit kun je doen door het ontwikkelen van een regelmatig slaappatroon. 
Doe op tijd het licht uit. 
Drink geen alcohol, koffie of zwarte/groene thee na 18:00 uur. 
Maak tijd voor leuke dingen doen. 
Probeer goed de balans te vinden tussen dingen die je moet doen en dingen die je wil
doen. 
Neem de tijd voor je belangrijkste relaties om samen iets leuks te doen.
Leer te relativeren, neem jezelf niet te serieus en laat de ander de ruimte die hij of zij
nodig heeft. 
Leer jezelf (en anderen) lief te hebben. 
Belangrijk is om je leven op een plezierige en positieve manier vorm te geven. 
Laat alles maar laten gebeuren, kost op dit moment minder energie, maar de rekening
komt later en kost dan alle energie die je hebt. 
En het allerbelangrijkste leer balans aan te brengen.

Burn-out voorkomen 

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Wat kan je doen om een (nieuwe) burn-out te
voorkomen? 
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Het begint bij het veranderen van je doel. Van “ik wil 10 kilo afvallen”, naar “ik wil een
gezond lichaam”. Dat begint bij je lichaam terug te brengen naar de basis. Ik zie het bij heel
veel vrouwen. Intensief diëten, en daarbij een heleboel regels waaraan je je moet houden.
Geen suikers, koolhydraatarm, 6 lichte maaltijden op een dag, geen vetten... 

En... het werkt... zeker in het begin, de kilo’s vliegen eraf en je zit lekkerder in je vel want je
lichaam gaat meer energie aanmaken (want dat krijgt het niet uit voeding) en daardoor voel
je je lichter en fijner. Maar dan, stagneer je in gewicht, het is moeilijker volhouden, je krijgt
andere klachten (uitblijven van menstruatie, meer last van spierpijn, slapeloosheid, geen
energie, chagrijnig) en je gaat steeds weer meer eten waardoor je ook weer aankomt. Op
deze manier heb je kans dat je een ongezonde relatie creëert met voeding en je gaat
voeding als "goed" of "slecht" bestempelen. Het beperken van voedingsmiddelen is niet de
oplossing. Dit belast je lichaam nog meer en creëert disbalans, om nog maar te zwijgen van
het feit dat je er gewoon niet gelukkig van wordt. Je geniet niet meer van je favoriete eten
en als je dat wel doet, voel je je vaak daarna schuldig. Wat heeft dat voor zin? 

Moeite met afvallen komt ergens door. Het heeft een andere oorzaak. Wat ik altijd adviseer
is om er eerst voor te zorgen dat je terug gaat naar de basis, zorgen dat je lichaam werkt
zoals het zou moeten werken. Dat doe je door je lichaam te voeden. Zorgen dat het zich
veilig voelt. Stress verminderen. Daar heb je goede, voedzame maaltijden en een goede
balans tussen koolhydraten, eiwitten en vetten voor nodig. Het kan zeker in begin ervoor
zorgen dat je juist aankomt. Je lichaam gaat opslaan, want het heeft alles nodig om goed te
kunnen herstellen. Want je hebt echt energie en de juiste voedingsstoffen nodig om je
weer goed te voelen. Daarna komt alles veel meer in balans, werkt je lichaam zoals het
hoort en ga je dus automatisch ook afvallen. 

Je zal zien dat als je alle stappen doorloopt van de cursus: 
• Je metabolisme optimaliseren 
• Aanpassingen in je voedingspatroon 
• Je eventuele tekorten in vitamine en mineralen aanvult 
• Zorgen dat je cyclus regelmatig is en je minimaal last hebt van je menstruatie 
• Je stress verlaagt 
• Je goed leert luisteren naar wat je lichaam aangeeft en nodig heeft

Je hormonen meer in balans komen, je beter gaat slapen, je meer rust ervaart, je lichaam
zich veilig voelt en je daardoor ook gaat afvallen.

Onthoud! Herstel kan maanden duren. Verwacht geen snelle oplossingen, je beter voelen
kost echt tijd. En dat is belangrijker voor je lichaam (en voor jou!) dan afvallen. 
Eerst goed in je vel zitten, dan pas afvallen.

AFVALLEN



Heb je steeds vaker plukjes haar in je borstel of merk je onder de douche dat je haar steeds
meer uitvalt? 

Het verliezen van een kleine hoeveelheid haar is normaal, maar als je merkt dat het steeds
meer wordt, is het belangrijk om te achterhalen waar het haaruitval vandaan komt.

 Haarzakjes hebben energie nodig. Voldoende koolhydraten, eiwitten, verzadigde vetten en
de juiste vitamines en mineralen. Ze zijn overgevoelig voor stressfactoren zoals een hoog
cortisolgehalte, een lage schildklierfunctie, verhoogd oestrogeen en een te hoog aan
afvalstoffen en ontstekingsreacties, veroorzaakt door bijvoorbeeld verstoorde darmflora.

Mogelijke oorzaken: 
• IJzertekort, een belangrijke functie van ijzer is het transporteren van zuurstof. Als er een
ijzertekort is, wordt er geen zuurstof via het bloed naar de haarwortels gevoerd, wat in
sommige gevallen haaruitval kan veroorzaken. 
• Slechte schildklierfunctie, dit kan de ontwikkeling van haar bij de wortel beïnvloeden. Je
haar kan uitvallen en door een slechte productie van schildklierhormoon wordt het mogelijk
niet vervangen. 
• PCOS, bij PCOS kan er een toename van androgenen (mannelijk hormoon) zijn, wat
haaruitval bij vrouwen kan veroorzaken. PCOS kan ook veroorzaakt worden door
laaggradige ontstekingen en ook dat kan een oorzaak zijn van haaruitval 
• Anticonceptie, bevatten synthetische versies van oestrogeen en progesteron en het is
aangetoond dat deze de haarzakjes kunnen laten krimpen. Krimp in haarzakjes kan leiden
tot haaruitval 
• Zwangerschap/kraamtijd - soms kan de verandering van hormoonspiegels tijdens of na
de zwangerschap leiden tot aanzienlijk haarverlies 
• Laaggradige ontsteking, wat veroorzaakt kan worden door chronische stress kan een
toename van ontstekingen in het lichaam veroorzaken die haaruitval veroorzaken.

Bedenk goed dat je haar geen prioriteit is voor je lichaam. Is er iets anders belangrijker
(zoals onder andere het afvoeren van afvalstoffen, trage stofwisseling of een tekort aan
vitamine/mineralen) dan gaat dat voor en dat gaat ten koste van je haar waardoor je meer
last kunt krijgen van haaruitval.

HAARUITVAL



Module 6
Zwanger worden



Je vruchtbaarheid wordt beïnvloedt door verschillende factoren in je lichaam. Alle
belangrijke processen worden aangestuurd door hormonen. Werkt er dus iets niet goed of
zijn er externe factoren die een negatieve rol spelen, dan heb je kans dat je hormonen uit
balans raken en je vruchtbaarheid vermindert. 

Hormonen 
Hormonen worden geproduceerd door klieren in het hormoonstelsel. Hormonen worden
afgegeven aan het bloed en stromen door het lichaam. Hormonen zorgen ervoor dat er
signalen aan organen afgegeven worden en vertellen ze wat ze moeten doen en wanneer
ze het moeten doen. Vaak denken we bij hormonen aan onze voortplantingshormonen en
vruchtbaarheid. Dit speelt daarin zeker een grote rol, maar lang niet alles heeft daarmee te
maken. Om zwanger te worden is het belangrijk dat je hormonen in balans zijn. Bij een
onregelmatige cyclus of veel klachten tijdens je menstruatie ga je er al sneller vanuit dat je
hormonen uit balans zijn. Toch kan het heel goed zijn dat ook bij een regelmatige cyclus er
nog iets aan de hand is wat een goede zwangerschap in de weg staat. 

Vruchtbaarheid 
Bij een regelmatige cyclus heb je een aantal dagen per maand kans om zwanger te
worden. Tijdens deze cyclus komt een rijpe eicel vrij, dit is de ovulatie. Wanneer deze vrij
komt kan de eicel worden bevrucht door de zaadcel. Het zaad van de man kan tot
ongeveer vijf dagen blijven leven in je lichaam. De eicel is de eerste uren na de ovulatie het
meest vruchtbaar, daarna wordt de kans op bevruchting snel kleiner. Als je wilt weten
wanneer je vruchtbare dagen zijn, is het daarom van belang om te weten wanneer je
ovulatie is. 

Symptomen 
• LH-piek: LH staat voor luteïniserend hormoon. De hoeveelheid van dit hormoon in je
lichaam is zo’n twee dagen voor de eisprong op z’n hoogst; de LH-piek. 

• Eisprong voelen; Het is mogelijk dat je de eisprong voelt. Bij ongeveer 1 op de 5 vrouwen
is dit het geval. Het voelt als een stekende pijn op de hoogte van één van de twee
eierstokken. Let op: dit hoor je niet te voelen, je kunt naar een osteopaat gaan om dit te
laten bekijken en waar mogelijk te laten verhelpen.  

• Controleren van veranderd slijm uit je baarmoederhals (de Billingsmethode): De vaginale
afscheiding is tijdens de vruchtbare dagen anders. Dit slijm is helder, doorzichtig en
elastisch. Het voelt nat en glibberig. Als je niet vruchtbaar bent, is het slijm wit of gelig en
brokkelig.

VRUCHTBAARHEID



• Veranderingen aan de baarmoedermond: Je kunt je baarmoedermond voelen met één of
twee vingers in je vagina. Vlak voor de eisprong verandert de stand van je
baarmoedermond. Deze komt hoger te liggen, opent zich een beetje en voelt zacht aan. Na
de ovulatie sluit de baarmoedermond en wordt deze harder. 

• Stijging van de lichaamstemperatuur: 12-24 uur na de eisprong, vindt er (onder invloed van
het hormoon progesteron) een temperatuurstijging plaats van 0,3 tot 0,5 graden Celsius. De
temperatuur blijft vervolgens zo hoog en daalt vlak voor de nieuwe menstruatie weer naar
het niveau van dag 1. Let er wel op dat de stijging dus na je ovulatie plaatsvindt en je
vruchtbare dagen dan al geweest zijn. 

Hormonale disbalans 
Je vruchtbaarheid neemt af wanneer je hormonen uit balans zijn. Een hormonale disbalans
kan verschillende oorzaken hebben: 
• Voeding Te veel suikers, te weinig vetten of grote schommelingen in je
bloedsuikerspiegel door bijvoorbeeld veel tussendoortjes kunnen leiden tot een disbalans
in je hormonen. In module 2 vind je meer tips over een gezond voedingspatroon. 
• Stress Langdurig of chronische stress zorgt voor een verhoogde aanmaak van het
hormoon cortisol. Je lichaam gaat teveel van het hormoon aanmaken, waardoor andere
hormonen en stoffen minder goed aangemaakt worden. Endorfine leidt altijd onder een te
hoog cortisol niveau. En ook gaat cortisol voor progesteron waardoor je tweede fase korter
kan zijn of je maar een hele lichte menstruatie hebt. Daarnaast brengt het je
bloedsuikerspiegel onnodig vaak omhoog, je gelukshormoon serotonine gaat omlaag, je
slaapt slechter en er wordt meer vet opgeslagen in je buik. 

Stress kun je verminderen door: 
- Voldoende beweging 
- Gezond voedingspatroon 
- Voldoende slaap 
- Geraffineerde suikers te vermijden 
- Voldoende vitaminen en mineralen 
- Meditatie 
- Yoga
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• Darmen 
Wanneer je darmen niet optimaal functioneren, kan je vruchtbaarheid verminderen.
Waarom gezonde darmen belangrijk zijn:
- Gezonde darmen kunnen vezels beter verwerken en vezels zorgen er (indirect) voor dat
oestrogeen beter afgebroken wordt. 
- Als er schimmels in je darmen zitten (en in andere plekken in je lichaam) dan kunnen ze er
voor zorgen dat er teveel progesteron afgebroken wordt. 
- Ze zorgen voor een gezond immuunsysteem. 

De volgende supplementen kunnen je darmflora herstellen: 
* Pre- en probiotica * Zink * Vezels * Chlorella * Magnesium * Glutamine 

Daarnaast is een gezond voedingspatroon, weinig stress en voldoende beweging belangrijk
om je darmen zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Alle tips die we hebben
behandeld in de voorgaande modules, het optimaliseren van je metabolisme, je lichaam
ondersteunen bij het stoppen met de anticonceptie, een goed voedingspatroon, weinig
stress en voldoende slaap en beweging, helpen bij het verbeteren van je vruchtbaarheid en
kunnen de kans op een gezonde zwangerschap vergroten. 

VRUCHTBAARHEID



Al voordat je een kinderwens hebt, is het belangrijk om je voor te bereiden op een
zwangerschap. Je gewicht, het slikken van medicijnen en erfelijke ziekten zijn van invloed
op jouw vruchtbaarheid. Een goede voorbereiding is dus van groot belang als je zwanger
wil worden. 

Gezondheid 
Een gezond gewicht is belangrijk om zwanger te worden. Zowel overgewicht als
ondergewicht kan je menstruele cyclus verstoren. Dit kan de vruchtbaarheid beïnvloeden.
Ondergewicht Ondergewicht kan leiden tot het uitblijven van de menstruele cyclus.
Voldoende gezonde vetten en eiwitten kunnen zorgen voor een gezonder gewicht en
zorgen daarmee voor een goede aanmaak van de hormonen. 

Overgewicht 
Overgewicht kan zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen. Vaak zie je bij overgewicht dat er
schommelingen zijn in je bloedsuikerspiegel en dat kan leiden tot hormonale disbalans. Je
menstruatiecyclus kan ontregeld raken, je kan last krijgen van hele hevige menstruaties en
het kan de innesteling belemmeren door een te lage aanmaak van progesteron. Blijft je
cyclus helemaal uit en heb je daardoor geen eisprong of is je cyclus erg ontregeld en
ervaar je klachten rondom je menstruatie, dan is het verstandig om op een gezonde manier
af te vallen. Een crashdieet werkt averechts. Je hebt voldoende voedingsstoffen nodig voor
een goede hormoonaanmaak. 

Goede voeding 
Om een gezond gewicht te krijgen is goed om drie grote maaltijden op een dag te eten en
weinig tussendoortjes. Probeer alle maaltijden voldoende vetten, eiwitten en goede
koolhydraten te eten. Als je wel een tussendoortje neemt zorg dan dat het zo min mogelijk
suikers bevat zodat je bloedsuikerspiegel in balans blijft. 

Tips: 
• Eet drie maaltijden per dag 
• Zorg voor een goed ontbijt en sla deze niet over 
• Ritme in je eetmomenten zorgt voor ritme en rust in je lijf. Neem de tijd om te eten en zorg
goed voor jezelf 
• Voorbereiding is het halve werk

VOORBEREIDING
ZWANGERSCHAP



Vitaminen 
Het is belangrijk om een aantal vitaminesupplementen bij te slikken als je zwanger wil
worden. Niet alle vitamine worden voldoende aangemaakt en zijn wel extra belangrijk bij
een kinderwens. 

• Foliumzuur 
Foliumzuur is nodig voor de aanmaak van witte en rode bloedcellen en het zorgt voor een
goed werkend immuunsysteem. Daarnaast is het belangrijk om voldoende foliumzuur te
slikken voor de ontwikkelen van je kindje als je straks zwanger bent. Foliumzuur helpt bij de
vorming van het centrale zenuwstelsel van je baby en het verkleint de kans op aangeboren
afwijkingen zoals een open ruggetje en open schedel. Je lichaam neemt de natuurlijke
vorm van foliumzuur, folaat, beter op. 

• Vitamine D 
Vitamine D zorgt voor sterke botten en een goed immuunsysteem. Een tekort kan leiden tot
afwijkingen in je hormonen waardoor je kans op zwangerschap afneemt en het de kans op
een miskraam kan vergroten. 

• Vitamine B12 
B12 is een vitamine die je niet zelf aanmaakt. Je krijgt het binnen door het eten van dierlijke
producten. Vegetariërs en veganisten hebben een grotere kans op een tekort aan vitamine
B12 en hebben extra suppletie nodig. Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot een tekort
aan foliumzuur. Daarnaast kan het leiden tot PMS klachten en stoornissen in de menstruele
cyclus. Bij een kinderwens is het raadzaam om vitamine B12 bij te slikken. 

Medicijnen 
Slik je nu medicijnen? Sommige medicatie kunnen de vruchtbaarheid verminderen of zijn
slecht voor je kindje als je zwanger bent. Bespreek met je (huis)arts of apotheker of je de
medicijnen kunt blijven gebruiken als je zwanger wilt worden. Het kan zijn dat er wordt
geadviseerd om over te stappen op een ander medicijn of dat het beter is om te stoppen.
Doe dit altijd in overleg. Ook de medicijnen van je partner kunnen van invloed zijn op zijn
vruchtbaarheid. Bespreek het altijd met je arts.
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(Erfelijke) ziekten 

Als je zelf ziek bent, een chronische of erfelijke ziekte hebt, is het belangrijk om voor je
kinderwens een afspraak in te plannen met een arts. Een chronische, niet erfelijke ziekte
kan gevolgen hebben voor je zwangerschap, je kindje, maar ook voor jou. De klachten
kunnen toenemen tijdens de zwangerschap, maar bij sommige ziektes kan zwangerschap
zelfs gevaarlijk zijn voor jou of je baby. Er zijn ook ziektes waarbij de klachten juist minder
worden tijdens een zwangerschap. Overleg dus altijd met je arts wat voor jou raadzaam is.
Sommige ziektes zijn erfelijk. Ook als jij zelf de ziekte niet hebt, maar je wel drager bent dan
kan je dat doorgeven aan je kind. Is er in jouw familie of die van je partner een erfelijke
ziekte dan is het verstandig om met je arts te overleggen wat er mogelijk is. Door middel
van verschillende (bloed)testen en onderzoeken wordt er bepaald hoe groot de kans is dat
je kindje deze ziekte kan krijgen en worden er, afhankelijk van de uitslag, opties gegeven
voor een gezonde zwangerschap en baby. Ga ook na of er mensen in jullie familie vroeg zijn
overleden of dat er veel miskramen in de familie voorkomen. 

VOORBEREIDING
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Hoe je lichaam reageert op het stoppen met anticonceptie (pil of spiraal) is voor iedereen
anders. Het verwijderen van de hormoonspiraal kan klachten geven, maar je hoeft hier niets
van te merken. Ook het stoppen met de anticonceptiepil, kan leiden tot een onregelmatige
cyclus of tot andere klachten. Voor beide geldt dat het belangrijk is om nog voor je
kinderwens (ongeveer 6 maanden) te stoppen. Zo heeft je lichaam voldoende de kans om
te herstellen en kan je actief aan de slag met het in balans brengen van je hormonen.

Spiraal verwijderen 
Zwanger worden na de spiraal kan echt al heel erg snel zijn. Dat komt dus omdat een
spiraal geen invloed heeft op je menstruatiecyclus. Deze gaat waarschijnlijk gewoon door of
wordt snel weer opgepakt. Heb je een onregelmatige cyclus of zijn je hormonen uit balans,
dan kan het een paar maanden duren voordat je cyclus goed op gang komt. In principe ben
je nadat je de spiraal laat verwijderen binnen een maand tot paar maanden weer
vruchtbaar. Alsnog is het verstandig om ook hiermee wel te zorgen dat je 6 maanden
gestopt bent voordat je zwanger wordt. De hormonen die zijn afgegeven via het spiraaltje
hebben invloed gehad op jouw eigen hormoonbalans. En ook tijdens je zwangerschap wil je
dat je hormonen zo goed mogelijk in balans zijn. 

Ontpillen 
Je lichaam raakt gewend aan de dosis hormonen van de pil. Zodra je stopt met het slikken
van de pil moet je lichaam weer zelf hard aan het werk om de productie van de hormonen
op te starten. En dit kan even duren. Synthetische hormonen hebben invloed op je
oestrogeen, progesteron, testosteron, insuline, schildklier en cortisol. Het verstoort al je
hormonen en daardoor is het moeilijk om achter de oorzaak van je klachten te komen als je
nog aan de pil bent. Omdat al je hormonen samenwerken, is het belangrijk om te weten wat
er gebeurt zonder pil om zo je hormoonbalans te herstellen. 

Na hormonale anticonceptie kun je klachten krijgen als: 
• Buikpijn 
• Hoofdpijn 
• Misselijkheid 
• Veranderingen in je gewicht 
• Acne in je gezicht of hals 
• Gevoelige tepels en borsten 
• Stemmingswisselingen 
• Een onregelmatige menstruatie of uitblijven ervan 

Deze symptomen kunnen bij iedereen anders uitpakken. En zodra je lijf is gewend aan de
nieuwe hormoonhuishouding normaliseert alles meestal weer. Om te weten wanneer 
je vruchtbare dagen zijn en of je alweer een eisprong krijgt is het goed om je 
ovulatie te testen.

STOPPEN MET
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Bij de meeste vrouwen vind de eisprong (ovulatie) 2 weken voor de verwachte volgende
menstruatie plaats. De periode vlak voor je eisprong is je vruchtbare periode. Heb je een
cyclus van precies 28 dagen, dan valt de eisprong ongeveer twee weken na de eerste dag
van je laatste menstruatie. Sommige vrouwen voelen de eisprong. Ook kun je een
ovulatietest doen om te zien wat je vruchtbare periode is. 

Wat je kunt doen als je gestopt bent met de pil: 
Onderzoeken wat je klachten zijn. Daarnaast is het belangrijk om je voedings- en leefstijl
hierop aan te passen. 

• Voeding: 
Wanneer je een onregelmatige cyclus hebt of helemaal geen menstruatie hebt kan dat een
teken zijn van een onderliggend tekort aan voedingsstoffen of een schommelende
bloedsuikerspiegel. Een hoge of juist lage bloedsuikerspiegel kan een negatieve invloed
hebben op je hormonen en hoe ontstekingen worden gereguleerd. Voor hormonale balans,
verminderde ontsteking en minimale stress in je lichaam, is het raadzaam om regelmatig
maaltijden te eten bestaande uit hele, minimaal bewerkte voedingsmiddelen met weinig
toegevoegde suikers om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Zorg ervoor dat je ontbijt
en neem bij iedere maaltijd voldoende van deze voedingsstoffen; eiwitten, vetten en
koolhydraten. Sla geen maaltijden over of ga niet te lang zonder iets te eten. 

• Ondersteun je lever: 
Je lever, die verantwoordelijk is voor het verwerken van oestrogeen uit het lichaam, kan
baat hebben bij extra ondersteuning. De lever is een van de belangrijkste organen die
verantwoordelijk is voor het ontgiften van (synthetische) hormonen uit het lichaam. Voeding
wat je lever ondersteunt: Bieten, wortelen, broccoli, bloemkool, spruiten en boerenkool zijn
allemaal voedingsmiddelen die lever ondersteunen. 

• Stress: 
Voor je hormonen is het erg belangrijk om stress onder controle te krijgen. Dit omvat de
bovenstaande aanbeveling met betrekking tot voldoende eten en het vermijden van
overtraining, maar ook het omgaan met dagelijkse stress door bijvoorbeeld werk en/of
relaties. Kijk wat voor jou werkt om meer rust in te bouwen door bv yoga, meditatie,
schrijven, diepe ademhaling.
Alles wat je leuk vindt om te doen om stress te verminderen, is een goede keuze en kan
een groot verschil maken bij het herstellen van je hormonen en van de normale
menstruatie.
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Bij iedere vrouw kan de cyclus verschillend zijn en kan ook per maand verschillen. Om
zwanger te worden is het belangrijk dat je hormonen in balans zijn en je cyclus daardoor
regelmatig is. Je cyclus is opgedeeld in verschillende fases. Tijdens deze fases zijn
verschillende hormonen belangrijk. 

De eerste helft van je cyclus 
De eerste helft van je cyclus begint op de eerste dag van je menstruatie. Dat is dag 1. In de
eerste helft van je cyclus groeien en rijpen de eiblaasjes (follikels) in de eierstokken. Tijdens
je cyclus rijpen er gemiddeld wel 20 follikels, verdeeld over beide eierstokken. Dit proces
wordt aangestuurd vanuit je hersenen waar FSH (follikel-stimulerend hormoon) wordt
afgegeven door de hypofyse. De follikels in je eierstokken maken het hormoon oestrogeen
aan. Dit hormoon zorgt ervoor dat je baarmoeder zich gaat voorbereiden op de innesteling
van de bevruchte eicel. Je baarmoederslijmvlies wordt dikker. Zodra de follikels groot
genoeg zijn wordt minder FSH aangemaakt waardoor het grootste deel van de follikels
stopt met groeien. Eén follikel (of soms meer) blijft doorgroeien en wordt uiteindelijk zo
groot als een kers, ongeveer 2,5 cm. Rond de 11e dag van de cyclus (bij een cyclus van 28
dagen), geeft het eiblaasje extra veel oestrogeen af waardoor de hypofyse gestimuleerd
wordt om LH (luteïniserend hormoon) te gaan produceren. De LH-piek zorgt ervoor dat je
ovulatietest positief is. De LH-piek geeft je lichaam de laatste prikkel voor de eisprong. 

De tweede helft van je cyclus 
De tweede helft van je cyclus begint bij de eisprong. De follikel waaruit de eicel is
gesprongen gaat nu progesteron aanmaken. Dit proces vindt plaats in de eierstok. Het
hormoon progesteron is geel van kleur. De follikel wordt daarom vanaf dit moment ‘het
gele lichaam’ genoemd. Progesteron heeft een aantal taken. Het zorgt ervoor dat je
baarmoederslijmvlies de juiste dikte houdt, waardoor de bevruchte eicel kan innestelen.
Daarnaast zorgt progesteron ervoor dat in deze fase geen nieuwe follikels gaan rijpen. En,
het zorgt voor een verhoging van je temperatuur om het de bevruchte eicel zo aangenaam
mogelijk te maken in je baarmoeder. Als er na de eisprong geen bevruchting is, dan sterft
de eicel af, daalt je temperatuur weer en word je ongesteld. 
De nieuwe cyclus begint op de eerste dag van je menstruatie. Een menstruatie duurt tussen
vier en zes dagen. 

Gemiddeld 28 dagen 
De menstruatiecyclus duurt gemiddeld 28 dagen, maar dit verschilt per vrouw. Je cyclus is
normaal als deze tussen 24 en 35 dagen duurt en er maandelijks niet meer dan vijf dagen
verschil in de komst van je menstruatie zit. Een onregelmatige cyclus is meestal het gevolg
van een verstoorde hormoonhuishouding. Voeding, lifestyle en stress hebben hierin een
belangrijke rol. 

CYCLUS 



Eisprong 
Bij een regelmatige cyclus van 28 dagen, ‘hoort’ je eisprong rond dag 14 te zijn. In de praktijk
is dit meestal niet zo. Ga niet uit van een app om erachter te komen wanneer je eisprong is. 

Door middel van je afscheiding kan je ontdekken wanneer je eisprong is: 
Je afscheiding verandert gedurende je cyclus. Het kan er zo uitzien: 
• Menstruatie 
• Weinig tot geen afscheiding 
• Nat en plakkerig, meestal wit van kleur 
• Helder, dik en glibberig. Vaak zit het als een bal aan elkaar 
• Daarna wordt het weer nat en plakkerig • In de aanloop naar je menstruatie heb je meestal
weinig afscheiding.

Temperatuur 
Aan de hand van je temperatuur kun je je eisprong ontdekken. Meet je temperatuur rectaal
zodra je wakker wordt en je nog niet uit je bed bent geweest. Je lichaamstemperatuur stijgt
na je ovulatie met minimaal 0,2 graden. Pas deze methode dus twee of drie maanden toe
zodat je weet wanneer jouw ovulatie precies plaatsvindt. 

Ovulatietest 
Als je voor het eerst gaat beginnen met ovulatietesten start dan op dag tien. Lees vooraf de
bijsluiter. Test iedere dag op een vast tijdstip. Het beste moment is, afhankelijk van welke
test je gebruikt. Er zijn tests die je in de ochtend moet gebruiken en sommige juist niet.
Drink niet teveel voordat je de test doet en zorg dat je drie tot vier uur van te voren niet hebt
geplast. Een positieve test betekent dat je eisprong er aan komt, binnen nu en 48 uur
plaatsvindt.

Drie problemen die kunnen voor komen
• Een korte eerste helft van je cyclus Heb je je eisprong al heel vroeg? Rond dag 6 of 7? Dan
heeft de eicel onvoldoende tijd om goed te kunnen rijpen. Stress is hier vaak een grote
boosdoener. Sta eens stil bij de stressmomenten in jouw dagelijks leven, kan dit een
oorzaak zijn? 
• Een korte tweede helft van je cyclus Heb je je eisprong pas rond dag 16 (of later)? Dan kan
de tijd tussen je eisprong en menstruatie te kort zijn. De bevruchte eicel kan dan niet
innestelen. De luteale fase moet zeker 10 dagen duren. En hier geldt.. hoe meer dagen hoe
beter. 
• Een hele lange cyclus Bij een langere cyclus is het vaak moeilijk om je eisprong te
ontdekken, heel vervelend als je zwanger wilt worden. Een aantal redenen kunnen zijn; nog
moeten ontpillen, disbalans in je hormonen, PCOS, stress en lifestyle.
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Niet alleen voor jou als vrouw is het belangrijk om gezond te leven. Ook voor je man is het
van belang om zo gezond mogelijk te zijn. Ook al is zijn sperma in het ziekenhuis
goedgekeurd, toch kan het nog altijd beter worden. Goed sperma zwemt sneller, is sterker,
komt beter aan bij de eicel en verkleint de kans op miskramen of aangeboren afwijkingen. 

De kwaliteit en de kwantiteit 
De kwaliteit en de kwantiteit van het sperma is van veel factoren afhankelijk. Dat betekent
dat als het sperma getest is en het blijkt goed te zijn, het niet de bedoeling is dat er niets
meer aan gedaan wordt. Invloeden van binnen en buitenaf kunnen veel en snel invloed
hebben op het zaad. Andersom werkt het dus ook zo: is het sperma niet van hele goede
kwaliteit of zijn er relatief weinig zaadcellen aanwezig, dan is er dus nog voldoende ruimte
voor verbetering. Spermacellen vernieuwen zichzelf iedere drie maanden (ongeveer 80
dagen). Dat betekent dat na een aantal aanpassingen in voeding en leefstijl, de kwaliteit en
kwantiteit relatief snel verbeterd kan worden. Voeding Alles wat je eet heeft invloed op alle
cellen van je lichaam. Dit geldt dus ook voor de zaadcellen. Dit kan een positieve of
negatieve invloed hebben. 

Goede voeding: 
Eet zoveel mogelijk verse, onbewerkte voeding. Weet wat je eet maak het liefst zelf alles
klaar. In pakjes of kant-en-klaar zit veel suikers en toevoegingen wat een slechte invloed
heeft op je vruchtbaarheid. 

Zorg voor voldoende inname van eiwitten en vetten. Eiwitten zijn de bouwstoffen van de
zaadcellen. Eiwitten haal je onder andere uit peulvruchten en bonen. Ook zit het in vlees,
het is goed om biologisch vlees te eten. Dat is zo min mogelijk bewerkt en dus goed voor je
vruchtbaarheid. 

Als je weinig eiwitten binnen krijgt of als je weet dat de vorm of beweeglijkheid van de
zaadcellen laag is, dan is het goed om extra eiwitten binnen te krijgen door (natuurlijke)
eiwitpoeder. Vetten zorgen voor energie en goede beweeglijkheid van de zaadcellen. Zorg
voor voldoende vetinname door voldoende avocado’s, kokosolie, roomboter, noten en
omega 3. Vermijd transvetten. Deze vind je voornamelijk in koekjes, chips, vleeswaren en
snoep. Voornamelijk de hoeveelheid van de zaadcellen gaat van een teveel van deze
vetten achteruit. Overgewicht kan ervoor zorgen dat je verminderd vruchtbaar bent. De
zaadcellen kunnen van slechtere kwaliteit zijn wat miskramen en aangeboren afwijkingen
kan veroorzaken. 
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Voedingsstoffen die je beter kunt vermijden: 
• Soja 
• Suikers 
• Gluten 
• Zuivelproducten 
• Teveel cafeïne (twee kopjes koffie per dag is prima) 
• Alcohol (maximaal twee glazen per dag) 

Supplementen voor de beste zaadcellen 

Foliumzuur: niet alleen belangrijk voor vrouwen! 

• Vitamine C 
Verhoogt de bewegelijkheid en remt de aanmaak van abnormale cellen. Hierdoor neemt de
kans op miskraam of aangeboren afwijking af. Dagelijks 1000 mg. 

• Zink 
Speelt een belangrijke rol in het proces waarbij sperma zich ontwikkelt. Bij een tekort aan
zink kan het sperma zich niet goed ontwikkelen waardoor het niet de hele weg naar de
eicel kan afleggen. Slik je dit in combinatie met foliumzuur (niet alleen belangrijk voor
vrouwen dus!), dan verhoogt het aantal spermacel en bij mannen die verminderd
vruchtbaar zijn. 

• Selenium 
Selenium is er een uit onderzoek naar voren gekomen dat er probleem is met het sperma?
Neem dan extra selenium. Het zorgt voor de bescherming van de zaadcellen en de
bewegelijkheid neemt toe waar door het de kans op zwangerschap verhoogt. 

• Vitamine D3 
Net als bij vrouwen geldt dat ook voor mannen dat vitamine D een grote rol speelt bij de
vruchtbaarheid. Het is erg belangrijk bij de aanmaak van testosteron. Dagelijks 25 mcg. 

• Vitamine B12 
Het verbetert de productie van het sperma. Vitamine B12 zit in alle dierlijke producten. Eet
je geen vlees, dan is het verstandig om extra vitamine B12 te slikken. Een gezond lichaam is,
óók voor de man, onmisbaar om gezond en natuurlijk zwanger te worden. 

Bij een gezond lichaam hoort niet alleen gevarieerd en gezond eten, maar ook 
regelmatig sporten. Een goede conditie zorgt voor een gezond lijf wat de 
zaadkwaliteit kan verbeteren.
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Drie effecten van sporten 

• Fysieke effecten 
Voldoende beweging houdt de verschillende lichaamsfuncties op peil, zoals de
bloedcirculatie, de ademhaling, de spieren, de gewrichten en de botten. Daarnaast heeft
beweging effect op de stofwisseling en het lichaamsgewicht en versterkt het de weerstand.
Ook het slaappatroon verbetert. Regelmatig bewegen zorgt er ook voor dat je een kleinere
kans hebt op het krijgen van verschillende ziekten, zoals obesitas, diabetes, hart- en
vaatziekten en COPD. Beweging heeft in elke fase van je leven een positieve invloed op je
fysieke gestel, maar hoe eerder je er een gewoonte van maakt om voldoende te bewegen,
hoe meer profijt je daarvan hebt. 

• Emotionele effecten 
Lichaamsbeweging is ook van invloed op het emotioneel welbevinden. Het is bewezen dat
lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op je stemming en humeur. Uit onderzoek
blijkt dat mensen die regelmatig sporten en bewegen minder risico lopen om depressieve
symptomen te ontwikkelen. En krijgen ze die toch, dan hebben ze een grotere kans op
herstel als ze een actieve leefstijl hebben. Regelmatige fysieke activiteit kan zelfs net zo
effectief zijn als antidepressiva en psychotherapie. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat het
lichaam efficiënter omgaat met het verwerken van angst en stress.

• Mentale effecten 
Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat het lichaam efficiënter omgaat met het verwerken van
angst en stress. Ook lijkt het erop dat lichaamsbeweging het ontstaan daarvan kan
tegengaan. Het risico om een depressie te ontwikkelen als gevolg van vervelende
gebeurtenissen of lichamelijke ziekten neemt af als je meer beweegt. Met andere woorden:
je mentale veerkracht neemt toe. Dat is ook van belang voor de fysieke gezondheid en het
verloop van fysieke ziekten.
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Welke sporten zijn goed voor de vruchtbaarheid? 

• Hardlopen 
Het verhoogt je conditie en de gezondheid van je hartvaten. Daarnaast verbrand je
calorieën en bouw je kracht op. Ook is hardlopen op heel veel manieren goed voor de
mentale gezondheid. 

• Wandelen 
Wandelen maakt je rustiger, fitter en gezonder. Door de buitenlucht krijg je voldoende
zuurstof binnen wat een positief effect heeft op de aanmaak van de zaadcellen. •
Zwemmen Zwemmen werkt ontspannend. Dat komt doordat het water je lichter doet voel
en het hart rust geeft. Ontspannend zwemmen vermindert stress en neerslachtigheid. Dit
omdat je tijdens het zwemmen meer van het hormoon serotonine produceert.
Vruchtbaarheid man 

• Krachttraining 
Toch is het naast lage intensiteit beweging ook goed voor mannen om iets van
krachttraining te doen. Hierdoor wordt er meer testosteron aangemaakt in het lichaam van
de man, wat de kwaliteit van de zaadcellen kan verbeteren. 

Welke sporten beter niet? 

• Fietsen 
Bij intensieve fietstrainingen is de kans groter dat de zaadkwaliteit afneemt. Ten eerste stijgt
de lichaamstemperatuur van een wielrenner door de nauw aansluitende kleding. Daarnaast
kan de druk van het zadel op het kruis een klein letsel in de teelballen veroorzaken.
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Als je zwanger wilt worden, wil je waarschijnlijk ook graag weten wanneer je seks moet
hebben, hoe vaak je seks moet hebben en of er factoren zijn die je kansen op
zwangerschap kunnen vergroten of verkleinen. 

Hieronder vind je alle tips en informatie om de seks leuk te houden, maar ook om je meest
vruchtbare dagen niet te missen. 

Wanneer vruchtbaar? 
Allereerst is het belangrijk om te weten wanneer je meest vruchtbare dagen zijn en de kans
op een zwangerschap het grootst is. Wanneer je een ovulatie hebt, geeft je eierstok een
eicel af in de eileider die klaar is om te worden bevrucht. De eicel heeft slechts 12 tot 24 uur
om bevrucht te kunnen worden. Gelukkig blijft sperma langer in de eileiders leven, tot wel
zeven dagen. Dat betekent dat je ook zwanger kunt worden als je seks hebt een paar dagen
vóór de eisprong plaatsvindt. 

Hoe meet je je eisprong? 
• Lichaamstemperatuur 
Je lichaamstemperatuur stijgt wanneer je ovuleert en blijft hoog tot je volgende
menstruatie. Neem elke ochtend je temperatuur rectaal op voordat je uit bed stapt. Het
duurt vaak een twee tot drie cyclussen voordat je een patroon hierin herkent. • Cervixslijm
Het slijmvlies in je baarmoederhals verandert op verschillende momenten in je cyclus. Vier
dagen vóór de eisprong wordt je afscheiding nat, glad en elastisch als eiwit. Zodra je dit
merkt, weet je dat je in je vruchtbare periode bent. Deze afscheiding neemt de meeste
zaadcellen op en zorgt voor voldoende voedingsstoffen zodat het sperma een aantal
dagen kan blijven leven. 
• Ovulatietesten 
Test iedere dag op hetzelfde tijdstip en begin de eerste keer vroeg in je cyclus met testen
zodat je zeker weet dat je de piek niet mist. Ga door totdat je een positieve ovulatietest
hebt. 

Seks 
Als jij opgewonden bent, dan kan sperma veel makkelijker de goede weg afleggen. 

Plezier hebben als je samen vrijt is heel belangrijk. Als je al langer bezig bent met zwanger
worden dan kan het voorkomen dat je er niet altijd zin in hebt en dat het meer als een
verplichting voelt. Probeer er toch iets leuks van te maken, want opgewonden seks
verhoogt de kans op een zwangerschap! Ben jij opgewonden dan kan sperma veel
makkelijker de goede weg afleggen en als je man opgewonden is dan gaat de 
kwaliteit van het sperma omhoog. Heb dus ook seks gedurende de rest van de 
maand. Zo ga je het minder als ‘moeten’ zien en krijg je het plezier er weer in terug.

SEKS



Hoe vaak? 
Als je eenmaal per dag of om de dag tijdens je vruchtbare periode vrijt, vergroot je de kans
om zwanger te worden. Probeer vaker seks te hebben, maar dwing jezelf niet tot een
schema. Het kan leiden tot onnodige stress. Uiteindelijk is het ideale aantal keren om seks
te hebben dat wat voor jou comfortabel aanvoelt. Let er wel op dat de hoeveelheid cellen
afnemen als je iedere dag vrijt. Als je man getest is en weet dat de hoeveelheid zaadcellen
verminderd is, dan is het beter om om de dag seks te hebben. 

Welke standjes? 
• Missionaris, de man bovenop werkt het best om het sperma op de juiste plaats te brengen.
Met de vrouw bovenop moet het sperma stroomopwaarts zwemmen, maar de man
bovenop brengt het sperma sneller naar je baarmoederhals. Plaats voor extra effectiviteit
een kussen onder je billen, wat een nog gunstiger hoek voor sperma kan geven.
• Doggy style. Elke positie die diepe penetratie mogelijk maakt, kan het sperma helpen zo
dicht mogelijk bij de baarmoederhals te komen wat de kans op bevruchting vergroot.
Doggy style, waar een man een vrouw binnenkomt terwijl ze op handen en voeten rust,
doet precies dat. 
• Benen op schouders 
• Een variant op de missionarishouding, waarbij je jouw benen aan de schouders van je
partner haakt tijdens de seks. 

Als de zaadcellen eenmaal in de vagina zijn, kunnen ze de baarmoederhals binnen 15
minuten bereiken. Hoewel je na het vrijen je benen niet in de lucht hoeft te houden, of plat
op je rug hoeft te liggen, kan het ook geen kwaad. Baadt het niet dan schaadt het niet. Als je
een kussen onder je onderrug legt, blijft het sperma ook in de goede richting zwemmen.

Orale seks doodt de zaadcellen en verkleint de kans op bevruchting. 

Orgasme 
Dat het belangrijk is voor de man om een orgasme te krijgen is duidelijk, maar ook voor de
vrouw helpt een orgasme de kans vergroten op een zwangerschap. Een orgasme van de
vrouw draagt er toe bij dat het sperma nog dieper de baarmoederhals in gestuwd wordt
door de spiersamentrekkingen van de schede, tijdens en na het orgasme. Het orgasme van
de vrouw biedt zo hulp aan de zaadcellen om op de juiste plek te komen. 

Wat kun je beter niet doen met seks als je zwanger wilt worden? 
• Orale seks, het doodt de zaadcellen en verkleint de kans op bevruchting 
• Glijmiddel, de zaadcellen krijgen hierdoor minder de kans om de eicel te bereiken
waardoor het de bevruchting bemoeilijkt 
• Te lang blijven liggen na de seks. Na 10 tot 15 minuten kan je weer opstaan om 
te plassen en jezelf te wassen om zo de kans op een blaasontsteking te verkleinen.
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“Je moet het gewoon loslaten”, “Niet teveel mee bezig zijn hoor, het komt vanzelf wel”.
Iedere vrouw die zwanger wil worden en waarbij het al even niet lukt heeft vast één van
deze zinnen al weleens voorbij horen komen. Lief en goedbedoeld, maar zeker niet
helpend. 

Loslaten 
Loslaten en er niet mee bezig zijn gaat je niet helpen met zwanger worden. Je vruchtbare
dagen weten om zo de maand niet verloren voorbij te laten gaan is juist zinvol en zo ben je
er op een goede manier mee bezig. Natuurlijk zou je het ook weleens los willen laten en er
niet teveel mee bezig willen zijn. 

Besluit 
Het besluit om zwanger te worden heeft vaak een grote impact op je gedachten. Iedere
maand die voorbij gaat is er één teveel en als die ene maand er meerdere of zelfs jaren
worden dan kan het lastig zijn om altijd positief te blijven. Toch is een positieve mindset
belangrijk bij het zwanger worden. Nee, dat lukt niet altijd en dat is ook echt niet nodig.
Teleurstelling mag er zeker zijn, dit wegstoppen omdat je positief moet blijven werkt juist
averechts. Ook als je bijvoorbeeld een miskraam hebt gehad of al zoveel onderzoeken hebt
gehad, maar nog niets heeft geleid tot een (voldragen) zwangerschap kan het zo moeilijk
zijn om positief te zijn. 

Tips voor een positieve mindset: 
• Houd de regie in handen 
Je kunt soms het gevoel hebben dat alles in dit proces je overkomt, maar het is juist zo
enorm belangrijk om de regie in eigen handen te houden. Dat doe je door een plan te
maken en heel concreet te maken wat jij zelf kunt doen om je vruchtbaarheid te verhogen. 
- Krijg inzicht in je cyclus 
- Zorg voor een gezond en voedzaam voedingspatroon 
- Verlaag/ vermijd stress 

Als je in de medische molen zit: 
- Welke onderzoeken zijn er al uitgevoerd? 
- Welke kunnen er nog uitgevoerd worden? 
- Sta je achter de behandelingen die je ondergaat? 
- Welke hormonen/behandelingen wil je wel/niet? 
- In welk tijdsbestek wil je deze behandelingen? 

Door dit heel duidelijk voor jezelf op papier te zetten, aanpassingen te doen in je leef-
voedingsstijl en daarmee je vruchtbaarheid te verhogen, neem je de regie en voel je je
sterker in het proces. Controle zorgt voor vertrouwen en geeft je een 
positieve mindset.
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• Wees lief voor jezelf 
Alles gebeurt in jouw lichaam. Jij bent degene die je ovulatie bijhoudt, die ongesteld wordt
en de eventuele behandelingen ondergaat. Bij het niet zwanger worden kan dit een gevoel
van falen geven of het gevoel dat je lichaam je in de steek laat. Probeer niet zo hard voor
jezelf te zijn. Wees lief voor jezelf en kijk naar alles wat je al doet om ervoor te zorgen dat je
zwanger wordt. 

Wees trots op jezelf! 

Of je nu al langer bezig bent met zwanger worden, of dat je er pas net aan begint, voor
iedereen is het goed om zo min mogelijk stress te ervaren. Ga daarom aan de slag met de
tips uit module 3. Doe een yogalesje, probeer een meditatie uit, ga lekker wandelen in de
natuur, ga opschrijven waar je dankbaar voor bent en plan leuke dingen in. Zo word jij blijer
en gelukkiger en kan je het zwanger worden ook beter aan. 
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