
De
Hormonale
Achtbaan
Wat elke vrouw zou moeten
weten over haar hormonen!
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Introductie



Zwangerschap(wens)
Anticonceptie
Cyclus gerelateerde klachten / menstruatieklachten

Overgangsproblemen

Hormonale problemen:

- Hevig vloeien
- PCOS
- PMS
- Dysmenorroe (pijn)

 



Waar gaan we het vandaag over hebben?

Wat zijn die hormonen nu eigenlijk?

Wat doen ze met je?

Welke problemen kun je ervaren?

En ook: Wat kun je er zelf aan doen?



Hormonen; wat zijn
dat ook al weer?

FSH

LH

OESTROGEEN

PROGESTERON





PROGESTERON Oestrogeen
rijpen baarmoederslijmvles in de 2e helft
innesteling slijmvlies
onderdrukken immuunsysteem
kalmerend, ontspannen
verhoogd ochtend temp. 

 

FUNCTIES

groei baarmoederslijmvlies
groeifactor (van oa botten) 
collageen en vochtbalans in de huid
serotonine vrijgeven
geheugen, concentratie, libido, vrouwelijke kenmerken,
verlaagt bloeddruk. Bescherming hart vaatziekten

 

FUNCTIES

Vermoeidheid
Verminderd Libido
Obstipatie
Stemmings-wisselingen/depressiviteit
Fluorklachten

 

NEGATIEVE KANTEN

Misselijkheid
Braken
Hoofdpijn
Vochtretentie
Mastodynie

 

NEGATIEVE KANTEN

vs



Een cyclus korter dan 21 dagen of langer dan
35 dagen is anovulatoire

1 .EEN GEZONDE CYCLUS BESTAAT UIT
ONGEVEER 8  MENSTRUATIES PER JAAR

Een hele korte menstruatie kan ook duiden op
ijzertekort
Een hele lange/zware menstruatie kan duiden
op o.a. stollingsstoornis, myomen/adenomen,
endometriose of schildklierprobleem

2 .BLOEDVERLIES TUSSEN DE 3-7  DAGEN EN
MINDER DAN 80 ML BLOEDVERLIES

Een 'gezonde' Menstruatie

3 .Menstruat ie  zonder  ernst ige (buik)pi jn  
k lachten of  k lachten passend bi j
pms/overgang



Spelen met je anticonceptie

SPIRAALTJE (KOPER/HORMOON)

ANTICONCEPTIEPIL
 

Nuvaring

IMPLANON
 

Pleister

 
PR IKP IL

 



Wist je bijv dat......

Hormoontherap ie  vee l
lager  gedoseerd  i s
dan ant iconcept ie?  

Langdur ig  gebru i k
van pr i kp i l  en
osteoporose  met
e l kaar  ge l ink t  z i j n?

Onderzoek  toont  aan
dat  de  mi rena ,  de
har ts lag en  s t ress leve ls
in  b loed verhogen en
daarom l iever  n ie t  moet
worden gebru i k t  door
v rouwen met  een
angsts toorn is

 

ER  EEN P I L  BESTAAT D IE  U IT
L ICHAAMSE IGEN HORMONEN
BESTAAT EN  MAKKEL IJKER
DOOR DE  LEVER  AFGEBROKEN
WORDT? (zOELY)

Qla i ra  (meer fase
p i l) ,  de  en ige  p i l  i s
gereg is t reerd  s taat
voor  hef t ig
b loedver l ies?

Bij hormonale hoofdpijn of
hoofdpijn bij ac-gebruik;
oestrogeen en drospirinon
moet vermijden? 



Kennis, Voeding, Suppletie,

Leefstijl & Mind-set.



Kennis

PMS kalender
Menstruatiescore kaart
Dagboeken
(eet/triggers/slaap/hoofdpijn)
Lab aanvragen

Meten = Weten
 



(bij de overgang)

VOEDING  

Koolzuur

Kauwgom

Chocolade

ALCOHOL

Zwaar tafelen

Koffie

Thee Salie

 
Kruisbloemige groentenSoja

 

miso, tempé, sojasaus en tamari

Pittig eten

BANANEN

Amandelen

Ceylon Kaneel



Suppletie

Vitex Agnus Castus (zorgt voor uitrijping van de eiblaasjes)
Jodium (geneest cystes)
Vit B 6 (reguleert menstruaties)
Vit B12 (belangrijke vit voor vruchtbaarheid/innestelen,
stemmingsstoornissen)
Vit-D (3 van de 4 vrouwen met PCOS hebben te laag vit D gehalte)
DIM (brengt hormonen in balans en vertraagd snelle suikerspiegels)

 

(bij PMS/PCOS klachten)



Leefstijl & Mindset
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Mijn Praktijk



Vragen?


