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Voeding | vitaminen & PCOS

PCOS is een syndroom met meerdere
symptomen, waarvan de meest
voorkomende:  menstruaties met grote
onregelmatige tussenpozen,
onvruchtbaarheid, een teveel aan
mannelijke hormonen en meervoudige
cysten in de eierstokken zijn. Veel
vrouwen hebben hiernaast metabole
afwijkingen, zoals insulineresistentie,
overgewicht en oestrogeendominantie.

Er bestaan geen standaardprotocollen met

erkende voedingsrichtlijnen voor PCOS. We

weten wel dat  er met aanpassingen in het

leef- en eetpatroon en in  combinatie met

aanvullende supplementen veel bereikt kan

worden in het herstel van PCOS symptomen.  

Insulineresistentie speelt een hele grote rol

bij PCOS. Bij vrouwen met PCOS die

overgewicht hebben heeft circa 95%

insulineresistentie. Dit is de oorzaak van veel

PCOS symptomen en leidt uiteindelijk ook tot

het krijgen van het metabool syndroom,

diabetes type II en cardiovasculaire

aandoeningen. 

VERBETER PCOS MET EEN DIEET OP MAAT
Als men start met een aangepast dieet zien

we al na 4 tot 8 weken verbeteringen

ontstaan in de (hormonale) klachten. 

Na een paar maanden keert bij veel vrouwen
de menstruatiecyclus weer terug, is er sprake
van gewichtsverlies en zien we de
insulineresistentie verbeteren. Dit alles
vergroot de kans op een zwangerschap!

ONE SIZE DOESN'T FIT ALL!

Elke vrouw heeft haar eigen unieke
biologische blauwdruk wat betekent dat ‘one
size fit all’ niet op gaat in de behandeling van
PCOS. Per persoon moet er dus gekeken
worden naar waar de disbalansen zitten om
vervolgens een persoonlijk stappenplan te
gaan opstellen.

Dit is de reden waarom een standaard PCOS
dieet niet voor iedereen werkt. Want niet elke
vrouw met PCOS heeft dezelfde klachten. Je
moet juist kijken naar de hoofdoorzaak en
vandaaruit bepalen wat de prioriteiten zijn
om het stappenplan te bepalen. 

Het is dus niet zo simpel (en naar mijn
mening erg kort door de bocht) om iedereen
hetzelfde dieet, supplementen en leefstijl te
geven. Was het maar zo simpel! 

Alleen met een stappenplan op maat ga je
de strijd aan met jouw PCOS.
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Door het aanvullen van de tekorten zien we
een verbetering optreden van de symptomen
van PCOS en  daarmee ook kans op een
zwangerschap.

Veel voorkomende tekorten zijn oa B11, B12,
B6, vitamine D, magnesium, zink en chroom.
Ook verloopt de methylering vaak niet goed.
Een slechte methylering verhoogd de kans op
onvruchtbaarheid. 

Vitamine D is  een belangrijke vitamine waar
de meeste mensen een tekort aan hebben.
Zeker vrouwen met PCOS. Vitamine D is
namelijk betrokken bij een goede insuline
werking. Maar het heeft ook invloed op een
goede rijping en ontwikkeling van het follikel.
Door een goede, en juiste dosis vitamine D
dagelijks in te nemen verbeter je de ovulatie
en hiermee de bevruchting. Maar je verbetert
ook de insulinewerking.

Magnesium is ook zo'n mineraal waar je geen
tekort aan mag hebben. Wist je trouwens dat
magnesium en vitamine D samen werken? Ze
kunnen dus niet zonder elkaar. Een terkort
van het één betekent dus een tekort van het
ander. 

Chroom is een essentieel sporenelement dat
oa zorgt voor het verbeteren van de
insulinegevoeligheid. Heel veel vrouwen met
PCOS hebben een chroom tekort. 

Het is dus belangrijk om niet alleen met
voeding aan de slag te gaan maar ter
ondersteuning ook de mogelijke tekorten aan
te vullen om alles te versterken.

Samen met mijn cliënte ga ik bekijken welk 
 dieet het beste aansluit bij de PCOS klachten
die er op dat moment zijn.

Door het invullen van een anamnese,
hormonale analyse en een eetdagboek maak
ik een op maat behandelplan voor mijn
cliënte.  

We weten dat een eiwitrijk dieet met weinig
koolhydraten zeer positieve effecten heeft op
gewichtsverlies en het verbeteren van de
insulineresistentie. Bij dit dieet let ik op de
Glycemische Lading (GL) wat zeer belangrijk
is. Tevens wordt er rekening gehouden met
de toevoeging van gezonde vetten. Maar ook
mogelijke intoleranties spelen een grote rol
bij PCOS. Hiermee wordt rekening gehouden
bij het opstellen van een dieet op maat.

Door met gezonde voeding aan de slag te
gaan gaan we insulinepieken verminderen
wat uiteindelijk ook ervoor gaat zorgen dat
insulineresistentie verbeterd! Dit heeft weer
als gevolg dat de hoge testosteron levels
verlagen. Hierdoor zal er een betere ovulatie
plaatsvinden, acne vermindert en hirsutisme
(mannelijk beharingspatroon) neemt af. 

VITAMINEN EN MINERALEN TEKORTEN

Vitaminen en mineralen zijn betrokken bij
heel veel processen in het lichaam en
hiermee onmisbaar voor een goede
gezondheid.  

We zien vaak bij vrouwen met PCOS
vitaminen en mineralen tekorten.
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Wat kun je allemaal doen bij de aanpak van
PCOS?

1  Laag glycemisch dieet

2 Eet wat je goed verdraagt, dus onderzoek of
   je mogelijke intoleranties hebt.

3 Gezonde vetten

4 Voldoende eiwitten

5 Minder koolhydraten

6 Eet 500 gram groentes per dag 

7 Vul mogelijke vitaminen en mineralen   
   tekorten aan

8 Beweeg op de juiste manier

 9 Vermijd hormoonverstorende stoffen

10 Pak oestrogeendominantie aan 

11 Stress reductie

Je ziet dat er echt heel veel mogelijk is bij de
verbetering van PCOS klachten!

Je moet alleen weten waar te beginnen en
nog belangrijker: wat heeft JOUW lichaam
nodig? Wat zijn jouw tekorten? Heb je
intoleranties? Hoe is jouw darmwerking?

EMB BLOEDTEST

EenEMB bloedtest is een Energetische
Morfologische Bloedtest (EMB)  die
verschillende verstoringen/problemen in het
lichaam kan aantonen! Een EMB bloedtest
geeft zeer veel waardevolle en bruikbare
informatie over mogelijke vitaminen en
mineralen tekorten, darmwerking,
intoleranties en mogelijke verstoringen van
het lichaam. Op een geheel andere
(holistische/energetische) benadering  wordt  
naar het bloed gekeken waardoor  er
belastingen én energetische belastingen
kunnen worden aantonen.

Het bloedonderzoek is erop gericht om uit te
vinden wat er allemaal in leef- en eetpatroon
verbeterd kan worden. (meer informatie vind
je hier). 
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ONE SIZE DOESN'T FIT ALL! 

WAT HEB JIJ NODIG?

 

https://projectvitaal.nl/emb/


Neem  vandaag  de  ee r s te  s tap  en  maak  een

g ra t is  kenn i smak ingsa f spraak  om  te  bek i j ken

wa t  i k  voo r  j ou  kan  be tekenen  b i j  de  aanpak

van  j ouw  pcos  k lach ten .

Je  ben t  he t  waa rd !  
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