
Soepel de overgang door



Regelmatig krijg ik de vraag: hoe weet ik nou of ik 
in de overgang ben? Want vrouwen rond de 40 
jaar krijgen ineens allerlei vage klachten en vragen 
zich af: ben ik soms in de overgang?

Nog maar weinig is bekend dat de 
hormoonveranderingen van de overgang al tussen 
je 30e en 40e jaar beginnen. Dat zorgt ervoor dat 
vrouwen heel andere diagnoses krijgen. Ben ik 
aan de overgang begonnen? Wat is de overgang? 
Hoe weet ik of ik in de overgang ben? Al heel lang 
houdt men hardnekkig het beeld in stand, waarin 
de overgang van de vrouw gebaseerd wordt op 
leeftijd en het noodzakelijk aanwezig zijn van de 
geijkte overgangsklachten: opvliegers en een 
onregelmatige zwaardere menstruaties al dan niet 
gepaard met meer (PMS) klachten vlak vóór en na 
de menstruaties.

In de maatschappij en medische wereld is nog 
steeds te weinig bekend over het feit dat de 
overgang veel meer verschijnselen kent en deze al 
tot 10 jaar voor het stoppen van je menstruatie 
kunnen optreden. Als je vóór je 40ste lichamelijke 
en geestelijke veranderingen opmerkt dan denk je 
in eerste instantie absoluut niet dat de 
overgangsperikelen zich aan het aankondigen zijn. 

Je hormoonhuishouding verandert echter wel na 
zo rond je 35ste levensjaar. Zo is er sneller sprake 
van hormonale disbalansen die vervelende 
klachten kunnen veroorzaken. Als je dit na je 
40ste dan ook nog eens combineert met een hoop 
stress dan is het feest compleet. Want stress en 
de overgang gaan absoluut niet samen helaas!

Veranderingen kunnen je op gaan vallen zoals snel 
prikkelbaar zijn, je draai niet meer kunnen vinden, 
slaapproblemen, nachtzweten, angst of 
paniekgevoelens, pijnlijkere en/of onregelmatige 
menstruaties snel aan komen in gewicht, 
pijnklachten zoals gewrichtsklachten, minder 
energie en andere vage klachten die niet meer 
weggaan.

Als je met je klachten naar de huisarts of 
gynaecoloog gaat dan zien we vaak dat men nog 
steeds te sterk naar de leeftijd kijkt en de 
standaard overgangsklachten opnoemt met de 
vraag of je daar last van hebt. Dus 45 of jonger is 
vaak een meetpunt dat het vooral geen 
overgangsklachten kunnen zijn! Je krijgt dan te 
horen “nee mevrouw, u bent nog geen 50 jaar, 
dus te jong voor de overgang” of: “nee mevrouw, 
u bent niet in de overgang want uw menstruatie is 
nog regelmatig en u heeft geen last van 
opvliegers.”

Helaas krijgen veel vrouwen tegenwoordig nog 
steeds regelmatig een diagnose als depressie, 
burn-out of overspannen. Er wordt dan gevraagd 
of je het erg druk hebt, je zorgen maakt en/of veel 
stress hebt. Te makkelijk wordt er antidepressiva 
en slaapmedicatie voorgeschreven, de bekende 
‘pleisters/symptoombestrijding’. Hierdoor wordt 
je gevoel onderdrukt en je slaapprobleem 
‘opgelost’. Erger nog; het idee van ‘heb ik 
misschien de eerste overgangsperikelen’ gaat 
naar de achtergrond. Met alle gevolgen van dien. 
Want symptoombestrijding is het laatste wat je 
moet doen.

Luister daarom goed naar jezelf, volg je intuïtie en 
de signalen die je krijgt. Zo gauw het idee 
‘overgang’ opkomt, of je ervaart meerdere 
verschijnselen uit het brede scala aan 
overgangsverschijnselen, dan is de kans groot dat 
je te maken hebt met de eerste hormonale 
veranderingen van die overgang. Zodra je dit weet 
kun je daar actie op ondernemen want veel 
klachten zijn op te lossen of te verminderen.

Ben ik soms al in de overgang?

Hormoonveranderingen

beginnen al tussen je 

30e en 40e



Symptomen checklist

✓ Somberheid ✓ Kort lontje

✓ Vergeetachtig ✓ Verminderd stressbestendig

✓ Aankomen in gewicht ✓ Spier- en gewrichtsklachten

✓ Depressieve gevoelens ✓ Pijnlijke borsten

✓ Stemmingswisselingen ✓ Nachtzweten

✓ Lusteloos ✓ Opvliegers

✓ Vermoeidheid
✓ Verandering vorm van je lichaam 

(andere vetopslag)

✓ Gejaagd gevoel ✓ Nervositeit

✓ Hartkloppingen ✓ Benauwdheid

✓ Kortademigheid ✓ Duizelig

✓ Rusteloze benen in de nacht ✓ Onzeker gevoel

✓ Paniekaanvallen ✓ Angst

✓ Vergeetachtigheid ✓ Concentratieproblemen

✓ Moeilijk op woorden komen ✓ Koude handen en voeten

✓ Vaginale droogheid ✓ Pijn bij vrijen

✓ Vaginale infecties ✓ Onregelmatige menstruatie

✓ Hevig bloedverlies tijdens 
menstruatie

✓ Stolsels bij de menstruatie

✓ Verminderd libido ✓ Urineverlies

✓ Pijnlijke gewrichten
✓ Dunnere vaginawand (licht 

bloedverlies na het vrijen)

✓ Droge huid ✓ Dunner en brozer haar

✓ Trage schildklier ✓ Naar binnen gekeerd

✓ Hoofdpijn ✓ Slecht in- en/of doorslapen



De hormonale veranderingen die horen bij de 
overgang beginnen gemiddeld zo’n 7 tot 10 jaar 
voor de allerlaatste menstruatie, de 
premenopauze. Dit is de periode waarin je 
langzaam van een vruchtbare fase naar een 
onvruchtbare fase gaat. De allerlaatste 
menstruatie heet menopauze, bij de meeste 
vrouwen treedt deze op als ze ronde 50 zijn maar 
dit verschilt per vrouw. Je kunt dit pas achteraf 
vaststellen als de menstruatie 12 maanden is 
uitgebleven.

De periode vóór deze laatste menstruatie noemen 
we premenopauze. De gemiddelde Nederlandse 
vrouw krijgt te kampen met een eerste chronische 
ziekte vanaf de leeftijd van 40; dat valt samen met 
de start van hormoonveranderingen.

De overgang is het stoppen van de eicel activiteit. 
De productie van vooral oestrogeen komt op een 
laag pitje te staan. Vanaf je 40ste maken je 
eierstokken minder oestrogeen aan. Je 
menstruaties veranderen, ze komen korter of 
langer na elkaar en zijn zwaarder of juist minder 
zwaar. Als de cyclus duidelijk verandert gaat dit 
vaak samen met opvliegers, je bent dan in de 
premenopauze beland. 

Volgens de statistieken stop de vrouw op haar 
51ste jaar met menstrueren. Hiermee wordt 
eigenlijk de menopauze bedoeld, de allerlaatste 
menstruatie (het is dus een moment, de 
menopauze). De overgang is het hele proces en 
kan al 5 tot 10 jaar voor de menopauze beginnen.

Wat doet de huisarts ermee?

Vaak herkent een huisarts de 
overgangsproblematiek niet. Vrouwen die last 
hebben van stemmingswisselingen en zich 
depressief voelen worden of doorverwezen naar 
een psycholoog of erger nog ze staan na 10 
minuten weer buiten met een recept voor een 
antidepressiva! Maar wat dacht je van 
gewrichtspijn of hartkloppingen en slecht slapen? 
Daar kan de huisarts niks mee, ja slaapmedicatie 
voorschrijven of een pijnstiller. De welbekende 
‘pleisters’. 

Er kan ook een bloedtest of hartfilmpje worden 
gedaan waar dan in de meeste gevallen niks uit 
komt want het probleem is de overgang!
Wat ook veel voorkomt is dat een huisarts bij een 
klacht als opvliegers laat weten dat dat niet met 
de overgang te maken heeft als blijkt dat de 
vrouw nog keurig iedere 25 of 30 dagen haar 
menstruatie heeft of nog te jong is om in de 
overgang te zijn. 

Als men dan aangeeft toch iets te willen krijgen 
voor de klachten wordt vaak anticonceptie 
voorgeschreven of een spiraal. Wat alles nog 
verder hormonaal uit balans brengt. En de 
klachten als: slecht slapen, futloos en 
energiegebrek wordt vaak afgedaan als een burn-
out.

Opvliegers

Een veel gehoorde klacht zijn die vervelende 
opvliegers, plotseling overvallen worden door een 
warmte opwelling en/of een zweetaanval krijgen. 
Trui aan trui uit, dekbed erop, dekbed eraf om gek 
van te worden. Door het afnemen van de 
productie van oestrogeen tijdens de overgang 
verandert bij veel vrouwen de productie van 
bepaalde hormoonachtige stoffen, de 
prostaglandinen. Deze prostaglandinen worden 
door het lichaam gemaakt uit meervoudige 
onverzadigde vetzuren, die wij voornamelijk met 
de voeding binnen krijgen.

Een verstoorde balans tussen verschillende typen 
vetzuren kan ertoe leiden dat opvliegers erger 
worden. Verandering van inname van de juiste 
vetten met de voeding is daarom erg belangrijk. 
Denk bijvoorbeeld aan lijnzaadolie, avocado’s, 
kokosolie, ghee, roomboter, pitten, ongebrande 
noten en olijfolie, hiermee help je de reductie van 
de diverse prostaglandinen in evenwicht te 
brengen.
Verzadigde vetten uit bijvoorbeeld dierlijke 
vetten, koek, gebak en snacks dienen bij 
overgangsklachten zoveel mogelijk vermeden te 
worden. Ook koffie, alcohol en nicotine kunnen de 
klachten verergeren. Maar ook suiker en witmeel
producten kun je beter laten staan.

Wat is dat nu eigenlijk, de overgang?



Verzadigde vetten uit bijvoorbeeld dierlijke 
vetten, koek, gebak en snacks dienen bij 
overgangsklachten zoveel mogelijk vermeden te 
worden. Ook koffie, alcohol en nicotine kunnen de 
klachten verergeren. Maar ook suiker en witmeel
producten kun je beter laten staan.

Spier- en gewrichtsklachten

In de gewrichten liggen slijmvliezen. Dit zijn 
beschermlagen die onder invloed van de daling 
van oestrogeen dunner worden, er kan dan 
irritatie ontstaan. Een slijmbeurs ontsteking komt 
regelmatig voor. Ook kan het reden zijn dat het 
libido minder wordt. Het vrijen kan pijnlijk worden 
door vaginale droogte. Door het tekort aan 
oestrogeen verandert ook de spierspanning. 
Vanwege de veranderde stofwisseling worden 
mineralen anders en vaak minder goed verwerkt. 
Ochtendstijfheid komt vaker voor.

Vertraagde stofwisseling

De stofwisseling verandert bij het ouder worden. 
De behoefte aan specifieke vitamines en 
mineralen wordt ook groter. Welke er voor jou 
nodig zijn kun je laten uitzoeken want dit is voor 
elke vrouw anders, dit is afhankelijk van de 
klachten die een vrouw ervaart welke te korten er 
aangevuld moeten worden. Helaas krijgt elke 
vrouw in de overgang er een paar kilo bij.

Je komt een paar kilo aan

Tijdens de overgang verandert er veel in je 
lichaam. De hoeveelheden progesteron en 
oestrogeen worden lager en dat heeft gevolgen 
voor bepaalde processen in je lichaam. 
Oestrogeen heeft niet alleen een invloed op de 
menstruele cyclus. Het zorgt er ook voor dat je vet 
zich voornamelijk ophoopt op je bovenbenen, 
heupen, billen en borsten, de vrouwelijke 
rondingen. Als de hoeveelheid oestrogeen 
afneemt, verschuift de vetverdeling naar je buik.

Voor vrouwen in- en na de overgang geldt 
bovendien: je vetpercentage wordt hoe dan ook 
hoger. Dit omdat de productie van oestrogeen en 
progesteron sterk verlaagd wordt. Vetweefsel kan 
een klein beetje van deze hormoonproductie 
overnemen. Dus als je niet een beetje aankomt 
(als je te dun was) heeft dat veel negatieve 
consequenties voor je gezondheid.

Ook kan de aanmaak van het 
schildklierhormoon onder druk komen te staat. De 
schildklier gebruikt ook nog eens progesteron 
voor de omzetting naar de actieve vorm van het 
schildklierhormoon en dat is na de menopauze 
amper nog aanwezig. Daarom zijn er veel 
vrouwen die te kampen hebben met een traag 
werkende schildklier. 

Omdat het schildklierhormoon oa de snelheid van 
je verbranding regelt zul je begrijpen dat als de 
schildklier niet goed functioneert de overtollige 
energie uit je voeding sneller wordt opgeslagen 
als vetweefsel.

Intermittent fasting

Ik adviseer iedereen om af en toe eens aan 
intermittent fasting te doen. Vooral vrouwen in de 
overgang kunnen hier heel veel baat bij hebben. 
Je eet dan in een kort tijdsbestek je maaltijden 
waardoor je spijsvertering minder aan staat en je 
lichaam rust krijgt en tijd heeft voor herstel. Zie 
mijn blog ‘Intermittent fasting’ waar ik uitleg 
waarom het goed is en hoe je hiermee kunt 
starten.

Verder adviseer ik iedereen om 3 volwaardige 
maaltijden per dag te eten. Dat zijn langzame 
koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten) en 
geen tussendoortjes.

Hoe minder eetmomenten hoe meer rust je 
lichaam krijgt. Bij elk eetmoment, of het nu een 
appel, ontbijt, liga, glas frisdrank of diner is moet 
je lichaam het hormoon insuline aanmaken om de 
glucosepiek weer naar beneden te brengen. Dus 
hoe vaker je eet en drinkt hoe vaker je alvleesklier 
insuline moet aanmaken om alles weer in balans 
te brengen.

Voor je 40e zorgt je 

lichaam voor jou. Na je 

40e moet jij voor je 

lichaam zorgen



Een evenwichtig voedingspatroon is natuurlijk 
altijd zeer belangrijk maar dit wordt na je 
40ste nóg belangrijker. We hebben het dan over 
veel groente en fruit en voeding dat rijk is aan 
calcium, kalium, zink, koper, magnesium en 
vitamine B, D en C. 

Maar ook goede omega 3, -6 en -9 vetzuren en de 
lever zijn ondersteuners om de schadelijke 
hormoonafvoer te bevorderen. Ook hiervoor zijn 
groenten en fruit belangrijk maar ook gezonde 
vetten zoals avocado’s, peulvruchten, ongebrande 
noten, zonnebloem- en pompoenpitten en eieren, 
vis en gevogelte. 

Het eten van laag glycemische voeding is altijd 
belangrijk maar nu nog belangrijker omdat dit 
zorgt voor een constante insuline verhouding in 
het bloed. Bij insuline pieken ontstaat er een 
oestrogeenverhoging. Alcoholgebruik kent 
dezelfde insulinepiek..

Let op allergieën

Opvliegers kunnen ook het gevolg zijn van 
allergische reactie op doodnormale 
voedingsmiddelen of op chemische stoffen. Een 
groot aantal voedingsmiddelen zoals tarwe, 
eieren, suiker, koffie of thee kunnen vaatreactie 
teweeg brengen. Chemische stoffen zoals 
tabaksrook kunnen de bloeddruk laten stijgen en 
opvliegers geven. 

Twijfel je of dit bij jou ook het geval is? Houd dan 
minimaal een week een voedingsdagboek bij om 
te zien of er stoffen zijn die opvliegers zouden 
kunnen veroorzaken. Of doe en 
voedselintolerantietest om voedingsmiddelen uit 
te sluiten. Meten = weten!

Bewegen en sporten

Na je 40e wordt bewegen, maar vooral ook 
intensief sporten nog belangrijker! Bewegen is 
altijd belangrijk geweest zoals met je fiets naar je 
werk, vaker de trap nemen en een boswandeling 
maken. Maar naar mate je ouder wordt en zeker 
na je 40ste jaar is het heel belangrijk dat je je 
spiermassa gaat vergroten. 

Meer spierweefsel betekent zorgt er namelijk 
voor dat het hormoon insuline meer 
mogelijkheden krijgt om suikers op te slaan (in de 
vorm van glycogeen). Je spieren verbranden ook 
meer energie dan vetweefsel. Je hoeft nu echt 
niet als een bezetenen 4 of 5 keer per week naar 
de sportschool!

Twee tot drie keer per week sporten is al 
voldoende om goede resultaten te boeken. We 
hebben het dan over een goede krachttraining die 
max 45 minuten duurt. Langer is weer niet goed 
omdat je dan juist het tegenovergestelde effect 
krijgt, je gaat dan weer cortisol aanmaken omdat 
je je lichaam aan het uitputten bent. 

Hetzelfde geldt voor een uur hardlopen op 1 
tempo of een uur op een crosstrainer gaan staan. 
Focus je dus op 45 minuten krachttraining, 2 tot 
3x per week! Ook kun je dit afwisselen met HIIT 
trainingen (high intensity interval trainingen) met 
als doel je verbranding te verhogen.

Stress en de overgang gaan niet samen

Het wordt een beetje saai maar stress moet je 
echt zien te vermijden, zeker als je met de 
overgang te maken hebt. Door de overgang gaan 
de hoeveelheid geslachtshormonen naar beneden 
en moeten oa de bijnieren het gedeeltelijk gaan 
overnemen. In de bijnieren wordt namelijk 
progesteron aangemaakt.

Stress betekent in eerste instantie hoge waarden 
van stresshormoon cortisol, en dat heeft een 
aantal vervelende gevolgen. Naast verstoring van 
de bloedsuikerspiegel (die gaat door cortisol 
omhoog) en onderdrukking van het 
immuunsysteem, ontregelen hoge 
cortisolwaarden de vrouwelijke hormoonbalans. 

Dat komt omdat een verhoogde cortisolwaarde 
ten koste gaat van het vrouwelijke hormoon 
progesteron want dit kan door de bijnieren 
minder worden aangemaakt omdat het al druk 
bezig is met de aanmaak van het hormoon 
cortisol. Zo ontstaat er dus een dominantie van 
het andere vrouwelijke hormoon: oestrogeen.

Voeding, beweging en ontspannen



Wat ik vaak hoor is dat vrouwen, om de strijd 
tegen die extra kilo’s aan te gaan, minder gaan 
eten, of erger nog; ze gaan crash diëten volgen. 
Dat is nou juist het laatste wat je moet doen. Het 
werkt alleen maar averechts, zeker tijdens de 
menopauze. 

Voor vrouwen in- en na de overgang geldt 
bovendien: je vetpercentage wordt hoe dan ook 
hoger. Dit omdat de productie van oestrogeen en 
progesteron sterk verlaagd wordt. Vetweefsel kan 
een klein beetje van deze hormoonproductie 
overnemen. Dus als je niet een beetje aankomt 
(als je te dun was) heeft dat veel negatieve 
consequenties voor je gezondheid. 

Omdat tijdens de overgang de hormoonaanmaak 
van bepaalde hormonen langzaamaan terug gaat 
lopen moet het elders in het lichaam door andere 
organen opgevangen worden. Als je dan te veel 
stress hebt, crash diëten volgt en te weinig 
gezonde vetten en andere belangrijke 
voedingsstoffen binnen krijgt ontstaan er een 
hormonale disbalansen met alle gevolgen van 
dien. 

Ben dus niet bang voor roomboter, gerookte 
zalm, avocado of het gebruik van olijfolie in je 
salade. Juist gezonde vetten helpen enorm tijdens 
deze periode!

Bewust en gevarieerd eten is erg belangrijk. Ik 
geef je hieronder specifieke en meer algemene 
adviezen die je mogelijk al wel kent. Probeer deze 
zoveel mogelijk te handhaven of te volgen en geef 
jezelf af en toe ook wat ruimte. 

Het is de bedoeling dat je het vol kunt houden en 
ook nog een leuk leven hebt. De boog kan 
natuurlijk niet altijd gespannen staan. Dus hanteer 
ik die 80-20 regel. 80% van de tijd eet je gezond 
en 20% van de tijd wijk je een beetje af.

Om te beginnen vermijdt snelle koolhydraten, eet 
geen suikers of suikervervangers. Eet en drink 
geen lightproducten. Eet voldoende eiwitten en 
vetrijke voeding, let wel: gezonde vetten.

Groente en fruit

Voor de ontgifting van je lichaam, dat oa in je 
darmen en lever plaatsvindt, is het belangrijk om 
zoveel mogelijk groenten en fruit per dag, liefst 
500 gram groenten en wat fruit per dag, te eten. 
Groenten uit de volle grond en liefst biologisch 
hebben de voorkeur, ook fruit het liefst 
biologisch.
regenboog in je voeding verwerkt heb je de 
minste kans op tekorten.

Welke voeding kun je het beste nemen?



Vind je het lastig om zoveel groentes te eten per 
dag? Maak een heerlijke groentesoep 
(staafmixersoep) of een smoothie. Dit zijn prima 
manieren om veel groenten en fruit te kunnen 
verwerken in de dagelijkse voeding. Soep kun je 
makkelijk in een thermosfles mee naar het werk 
nemen. Denk ook aan salades, groente-omelet, 
gegrilde en gewokte groenten.

Als je zorgt dat je elke dag alle kleuren van de 
regenboog in je voeding verwerkt heb je de 
minste kans op tekorten.

Groene- en kruisbloemige groenten

Eet veel groene groenten en kruisbloemige 
groenten zoals broccoli, bloemkool, radijsjes en 
rucola. Ze helpen je lever bij het uitscheiden van 
schadelijke stoffen waaronder oestrogenen. In 
kruisbloemige groenten zit DIM (di-
endolylmethaan). Dit komt overigens alleen vrij 
als je het kort verwarmt. Rauw komt DIM niet vrij. 

Wokken, roerbakken en stomen is beter dan 
koken, anders gooi je dit kostbare DIM met het 
kookwater weg.

Eet regelmatig broccolikiemen, je kunt deze door 
je salade doen of in je smoothies verwerken. 10 
gram is al voldoende om alle 
gezondheidsvoordelen ervan te krijgen. 
Broccolikiemen kun je overigens wel rauw eten.

Broccolikiemen zijn heel waardevol als je 
chemische stoffen, waaronder bijvoorbeeld xeno-
oestrogenen, uit je lichaam wilt verwijderen. Heel 
belangrijk want als je lichaam xeno-oestrogenen 
niet goed kan afvoeren worden ze opgeslagen in 
je vetcellen. Daar kunnen ze namelijk het minste 
kwaad. Dit kan hardnekkig vet zijn waar je moeilijk 
vanaf kan komen. Het kan je ook helpen om grip 
te krijgen op je bloedglucosespiegel als je 
insulineresistent bent. Hierdoor kun je diabetes 
voorkomen. 

Wist je dat een plukje van 10 gram kiemen net 
zoveel beschermende stofjes als 300 tot 500 gram 
broccoli bevat!

Fyto-oestrogenen

Eet regelmatig fyto-oestrogenen zoals lijnzaad, 
gefermenteerde soja, of peulvruchten. Deze 
plantaardige oestrogenen kunnen helpen bij het 
in balans houden van de hoeveelheid oestrogeen.

Superfoods: chlorella, spirulina en maca

Gebruik chlorella en/of spirulina ter 
ondersteuning van je lever. Deze algen helpen je 
lever te ontgiften van hormoonverstoorders en 
zware metalen. Zowel chlorella als spirulina zijn 
zoetwater algen die rijk zijn aan chlorofyl. Ze 
zitten boordevol vitaminen, mineralen, eiwitten, 
zink, magnesium, ijzer, fosfor en calcium.

Deze superfoods zijn rijk aan eiwitten en gezonde 
vetten waardoor ze onwijs veel voordelen hebben 
voor de gezondheid.

Spirulina heeft hoge concentraties 
fytochemicaliën die kunnen kanker helpen 
voorkomen. Net zoals chlorella bekend staat om 
zijn ontgifting, is spirulina vooral effectief in het 
bestrijden van symptomen van allergieën en het 
stimuleren van het immuunsysteem. Het bevat 
veel eiwitten en gezonde vetten, waaronder 
gamma-linolzuur, dat essentieel is voor het 
behoud van een scherpe geest en een gezond 
hart.

Chlorella helpt bij het ondersteunen van een 
gezonde hormonale functie. Daarnaast kan het 
ook helpen bij het verlagen van de bloeddruk en 
slecht cholesterol. Het is ook een topper in het 
verwijderen van schadelijke gifstoffen uit je 
lichaam. Zelf heb ik in een glazen pot chlorella en 
spirulina gemixed zodat ik de beste 
eigenschappen van beiden heb!

Gele maca is het meest bekende macapoeder die 
er is. Verkrijgbaar in poedervorm of capsules om 
makkelijk in te nemen. Zelf gebruik ik de 
poedervorm voor in smoothies of door de yoghurt 
bijvoorbeeld. Maca bevat bijna alle essentiële 
aminozuren en een grote hoeveelheid vitaminen 
zoals vitamine A, B1, B2, B3 en vitamine C. Ook is 
het rijk aan de mineralen ijzer, magnesium, zink 
en calcium. Het is een natuurlijke energiebooster, 
ondersteunt de hormoonbalans, verbetert het 
libido en je stemming. 



Maca is een adaptogeen. Dat is een natuurlijke 
stof die het lichaam aanzet tot verbetering van de 
hormonale balans bij zowel mannen als vrouwen. 
Tijdens de overgang gaan de hormonen 
oestrogeen en testosteron flink schommelen. Je 
krijgt dan te maken met allerlei 
overgangsperikelen. 

Maca kan vrouwen daarom helpen bij het 
verlichten overgangsverschijnselen.
Let op: kies altijd voor een biologisch product, 
vooral als het om superfoods gaat.

Eet niet te veel en te vaak gluten

Gluten kunnen je darmwerking verstoren en je 
immuunsysteem daarmee van slag brengen. Ze 
zitten in brood, pasta, noedels, rijstgerechten, 
crackers, knäckebröd, beschuit, koekjes, gebak. 
Probeer in elke geval om tarwe uit je voeding te 
schrappen. Probeer zo min mogelijk granen te 
eten. Granen, zoals tarwe, spelt, rogge en gerst 
bevatten gluten.

Een goede vervanger zijn pseudogranen: quinoa, 
amarant, gierst, haver, teff, boekweit. Als je graag 
brood wilt eten dan kun je in plaats van 
tarwebrood beter zuurdesem speltbrood eten of 
volledig glutenvrij brood zoals Yam glutenvrij 
desembrood (oranje wikkel). Dit is oa te koop bij 
Jumbo, Plus en Picknick.

Koffie en alcohol

Bij een hormonale disbalans en als je in de 
overgang bent kun je koffie en alcohol beter 
vermijden. Met name als je veel last hebt van 
opvliegers en nachtzweten is het belangrijk om 
koffie en alcohol te laten staan.

Vermijd Xeno-oestrogenen

Wist je dat xeno-oestrogenen (ook wel nep-
hormonen genoemd) stoffen zijn in het milieu 
met een sterke oestrogeenachtige werking. Ze 
kunnen moeilijk door je lever worden afgebroken. 
Bij een overmaat krijgt je lichaam te maken met 
een oestrogeenoverschot. Vanuit je voeding kan 
je deze xeno-oestrogenen ook binnenkrijgen door 
het eten van bewerkte voeding en niet biologisch-
vlees. Dit heeft te maken met het gebruik van 
hormoonverstoorders (antibiotica) bij vlees uit de 
bio-industrie. 

Maar xeno-oestrogenen zitten helaas ook in heel 
veel cosmetica, huidverzorgingsprodukten, plastic 
producten die BPA bevatten, 
schoonmaakmiddelen, pesticiden en medicijnen. 

Onthoud dus dat alles wat je op je huid smeert 
(toxische stoffen) uiteindelijk ook weer in je 
lichaam terecht komt en door je lever weer 
afgevoerd zal moeten worden. Daarom wordt 
nadrukkelijk geadviseerd om het gebruik van deze 
producten dus zoveel mogelijk te vermijden of te 
vervang waar mogelijk voor natuurlijke middelen.

Als je lichaam een overschot aan oestrogenen niet 
goed kan afvoeren, dan blijven deze in het 
lichaam circuleren. En ik kan je zeggen dat je daar 
echt wat (vage) klachten van kunt krijgen. Vooral 
vrouwen zijn hier extra gevoelig voor. Denk aan 
PMS en oestrogeendominantie.

Ik heb een aparte lijst met produkten waar xeno-
oestrogenen veel in voorkomen en hierbij ook 
welke alternatieven er dan zijn. Stuur even een 
mail aan info@projectvitaal als je deze wil 
ontvangen.

Alle overgangstips op een rijtje

➢ Eet dagelijks 500 gram groenten en fruit
➢ Stop met roken
➢ Eet iedere dag gezonde vetten
➢ Eet voldoende eiwitten
➢ Vermijd zoveel mogelijk gluten
➢ Eet geen suikers
➢ Drink minder koffie, hooguit 2 kopjes per 

dag
➢ Drink zo min mogelijk alcohol
➢ Vermijd stress

➢ Beweeg dagelijks, liefst een half uur in de buitenlucht
➢ Sport/train minimaal 2x per week 45 uur intensief
➢ Zorg voor voldoende ontspanning
➢ Voorkom overgewicht
➢ Zorg voor een gezonde darmflora
➢ Vermijd xeno-oestrogenen, chemische stoffen
➢ Gebruik goede voedingssupplementen
➢ Ondersteun je lever
➢ Eet zoveel mogelijk laag glycemische voeding



Over Project Vitaal

Als gediplomeerd Hormoonfactor coach en orthomoleculair adviseur begeleid ik, Kiona Weetink, cliënten met 
(hormonale) klachten waarbij hun gezondheid zal verbeteren en klachten zullen verminderen of verdwijnen. Hierbij 
ligt mijn specialisatie in overgangsklachten, PMS en PCOS. Ik geloof erin dat écht genezen het aanpakken van de 
oorzaak is. Dus geen symptoombestrijding of pleisters plakken. De oorzaak van de oorzaak aanpakken. 

www.projectvitaal.nl
info@projectvitaal.nl
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