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PCOS symptomen
In dit E-Book staat informatie over welke symptomen bij PCOS horen, wat deze

symptomen aan lichamelijke klachten veroorzaken en het belang van een

persoonlijke aanpak ipv een 'one size fits all' dieet.  
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PCOS, een syndroom waar 15 tot 20% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd aan

leiden. De laatste jaren komen er steeds meer vrouwen bij die PCOS hebben. Vaak

wordt dit pas laat opgemerkt doordat men stopt met anticonceptie. De eerste

symptomen waarmee men  naar de huisarts gaat zijn dan vaak het uitblijven van de

menstruatie en vruchtbaarheidsproblemen. 

PCOS is de afkorting voor Polycysteus Ovariumsyndroom. Hierbij is de balans tussen

bepaalde hormonen verstoord. Hierdoor ontstaan er kleine cysten (polycysteus) in de

eierstokken (ovarium). Het gevolg hiervan is oa een onregelmatigemenstruatiecyclus

zonder eisprong. Het uitblijven van de eisprong wordt veroorzaakt door een disbalans

van het LH (Luteïniserend hormoon) en FHS (follikelstimulerend hormoon).

PCOS symptomen zijn oa: onregelmatige of uitblijven menstruatie, acné,

gewichtstoename, insulineresistentie, hoofdhaar verlies, overmatige haargroei op het

lichaam (mannelijke haargroei), vruchtbaarheidsproblemen en depressie.

Elke vrouw heeft haar eigen unieke biologische blauwdruk wat betekent dat ‘one size

fits 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 persoonlijk stappenplan te bepalen. Het is dus niet mogelijk om iedereen

hetzelfde dieet, supplementen en leefstijl te geven. Was het maar zo simpel! 

Elke vrouw is uniek!

Alleen met een stappenplan op maat ga je de strijd aan met jouw PCOS.



Stap voor stap methode aanpak PCOS 
Als je PCOS hebt  hoeft het niet zo te zijn dat je alle symptomen hebt die bij

PCOS horen. Hieronder staan de meest voorkomende symptomen.  
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1 Laaggradige ontstekingen

Vrouwen met PCOS hebben in meer of mindere mate last van onderliggende ontstekingen.

Heb je een auto-immuunziekte of andere inflammatoire aandoening (dan is het immuun

systeem te sterk afgesteld en valt het zijn eigen lichaam aan zoals diabetes,

schildklieraandoeningen, reumatische aandoeningen, chronische darmontsteking etc) dan

heeft dit echt de grootste prioriteit en moet je starten met de aanpak van de ontstekingen!

2 Insulineresistentie

Bij PCOS is er altijd sprake van insuline resistentie, dat geldt dus niet alleen voor vrouwen met

overgewicht maar het kan ook voorkomen bij vrouwen die een gezond gewicht hebben.

Insulineresistentie wordt in verband gebracht met toenemende LH waardes. Maar het zorgt

ook voor een groter risico op het ontwikkelen van diabetes type II en obesitas.

3 Bijnieruitputting

De bijnieren, die bovenop de nieren liggen, kunnen androgene hormonen produceren. Dat

zijn mannelijke hormonen zoals testosteron. Er is sprake van een overmatige productie van

androgenen wanneer vrouwen te veel androgenen hebben. Bij PCOS kan zich dit uiten in

overmatige lichaamsbeharing (hirsutisme), acné en haaruitval (alopecia). Als je  na de

pubertijd last krijgt van acné, dan wordt dit geassocieerd met PCOS. Bij haaruitval zien we

dat het haar over de volledige hoofdhuid dunner wordt maar ook met mannelijke inhammen

op de voorhoofd.  Veel slanke vrouwen met PCOS hebben een verhoogd niveau van

androgene hormonen die in zekere mate bescherming bieden tegen traag metabolisme wat

we vaak bij PCOS zien. Vrouwen met een traag metabolisme (stofwisseling) hebben vaak heel

veel moeite met afvallen. Moeilijk kunnen afvallen komt ook door insulineresistentie.
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4 Teveel androgenen (mannelijke hormonen) 

Het is niet zo dat alle vrouwen met PCOS hier last van hebben maar het komt wel bij alle

vrouwen met PCOS in kleine hoeveelheden voor in het weefsel van de eierstokken. Dit kan

worden gereduceerd door te zorgen voor het terugdraaien van insuline resistentie, eierstok

regulatie en laaggradige ontstekingen.  Een overmaat aan mannelijke hormonen in de

eierstokken remt de ovulatie af. Teveel mannelijke hormonen in de huid zorgt voor een

overgroei van lichaamsbeharing, haarverlies en acne.

5 Hormonale disbalans

Bij PCOS is de hormonale balans van de hormonen ook meestal verstoord. Het gaat dan om

de hormonen: oestrogeen, progesteron, LH en FSH. Deze hormonen zijn mede de oorzaak

van ovulatie problemen. Oestrogeendominantie (dan heb je te weinig progesteron tov

oestrogeen) heeft een heel groot aandeel bij menstruatiecyclus problemen.

Oestrogeendominantie zorgt voor het uitblijven van ovulatie bij vrouwen met PCOS.

6 Schildklierproblemen

PCOS gaat vaak gepaard met schildklierproblemen zoals hypothyreoïdie of Hashimoto.

Omdat een traagwerkende schildklier insuline resistentie verergerd en insuline resistentie een

traagwerkende schildklier verergerd is het belangrijk om beide problemen aan te pakken.

Tevens is het belangrijk om te weten of je hypothyreoïdie hebt of Hashimoto als je weet dat je

een schildklier probleem hebt.
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7 Hormoonverstorende stoffen 

Dagelijks komen we in contact met heel veel soorten chemische stoffen. Voor iedereen is het

binnenkrijgen van teveel toxische stoffen funest. Maar als je PCOS hebt dan is de impact

hiervan helemaal groot. Denk aan stoffen als BPA, pesticides, dioxines (dit zijn schadelijke

stoffen die via het milieu in voedsel terecht komen) maar ook stoffen die aan cosmetica,

huidprodukten en schoonmaakmiddelen zijn toegevoegd. We noemen hormoonverstorende

stoffen ook wel xeno oestrogenen. Bij iedere vrouw veroorzaken xeno oestrogenen uiteindelijk

oestrogeendominantie. Heb je PCOS dan is dit een belangrijk punt om mee aan de slag te

gaan.

8  Voedingspatroon

PCOS gaat hand in hand met gezonde voeding. Niet alleen een gezond leven maar vooral ook

gezonde voeding staat op nummer 1 als het gaat over de aanpak van PCOS. Bij PCOS is in de

meeste gevallen altijd sprake van insulineresistentie en ontstekingen. Door het volgen van een

gezond eetpatroon pak je de insuline resistentie en ontstekingen aan. Bijkomend voordeel van

een gezond eetpatroon is dat er uiteindelijk ook gewichtsverlies plaatsvindt.

Ondersteunende supplementen

Naast het PCOS stappenplan zet ik ook orthomoleculaire voedingssupplementen in om de

gehele aanpak te ondersteunen en te versterken. Het kan verlichting van de symptomen van

PCOS geven, veel vrouwen hebben namelijk vitaminen en mineralen tekorten. De

supplementen vervangen dus niet een gezond voedingspatroon maar zijn een hele mooie

aanvulling hierop.
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Beweging

Wist je dat regelmatig bewegen voor vrouwen met PCOS extra belangrijk is? Het verbetert de

ovulatie, vermindert ontstekingen en insulineresistentie en het levert ook nog eens meer

gewichtsverlies op. Ook beweging is een onderdeel van het PCOS stappenplan waarmee ik

werk.

Hoe gaan we samen van start bij de aanpak van jouw PCOS klachten? 

Elke vrouw verdient haar eigen PCOS plan van aanpak! 

Omdat elke vrouw uniek is bekijk ik dus ook per persoon wat de hoogste prioriteit heeft om

mee te gaan starten. Er bestaat geen ‘one size fits all’ dieet of programma.  Bij de aanpak

van PCOS kijk ik dus altijd wat bij jou de hoogste prioriteit heeft om mee te gaan starten. Op

deze manier kunnen we zo snel mogelijk de eerste  resultaten gaan behalen. Om hierachter te

komen vul je een anamnese en een hormonale analyse in. Daar komt een top 3 uit waarmee

we van start gaan.

Tevens kunnen we een EMB bloedtest inzetten. Een EMB bloedtest geeft zeer veel

waardevolle en bruikbare informatie over mogelijke vitaminen en mineralen tekorten,

darmwerking, intoleranties en mogelijke verstoringen van het lichaam. Het bloedonderzoek is

erop gericht om uit te vinden wat er allemaal in leef- en eetpatroon verbeterd kan worden.

(meer informatie vind je hier).

https://projectvitaal.nl/emb/
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Over PCOS.COACH

PCOS.COACH maakt onderdeel uit van Project Vitaal.

Ik, Kiona Weetink, ben de drijvende kracht achter PCOS.COACH en Project Vitaal. Als

gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut, orthomoleculair adviseur en hormooncoach

heb ik de afgelopen jaren honderden mensen mogen begeleiden naar een vitaler, energieker,

gezonder, gelukkiger en klachtenvrijleven. In samenwerking met verschillende professionals

geloof ik in een holistische aanpak, waarbij het fysieke en mentale aspect altijd invloed op

elkaar hebben. 

Door mijn resultaatgerichte, directe en no-nonsense aanpak weet ik precies tot de kern te

komen en samen met mijn cliënt hele mooie successen te behalen. 

Ik begeleid regelmatig vrouwen met fertiliteitsproblemen, PCOS, endometriose en

menstruatieklachten. 

Wil jij ook aan de slag met de aanpak van PCOS en ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Maak

dan gebruik van de mogelijkheid tot een vrijblijvend  gratis telefonisch

kennismakingsafspraak!  
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