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16 tips voor een betere hormoonbalans 

Wat heeft jouw lichaam nodig tijdens turbulente hormoonschommelingen? 

Jouw lijf is dag en nacht bezig om in balans te komen en regelmatig is dat een hele klus. Een 
vrouwenlichaam heeft in haar vruchtbare tijd te maken met maandelijkse 
hormoonschommelingen. Sommige vrouwen merken niks van de maandelijkse 
schommelingen en sommige vrouwen De meeste vrouwen merken dat hun hormonen vanaf 
hun 45e levensjaar meer uit balans raken. De cyclus kan onregelmatig worden doordat 
de eitjes van slechtere kwaliteit worden. De oestrogeen en progesteron productie neemt dan 
ook af en bij veel vrouwen raken de vrouwelijke hormonen ook onderling uit balans. Jouw lijf 
krijgt dan te maken met extreme hormoonschommelingen en je kunt hierdoor fysieke, 
mentale en emotionele klachten krijgen. 

Hier 16 tips voor een betere hormoonbalans: 

1. Eet iedere dag veel groenten 

Echt veel. Zeker 400 gram groenten op een dag. Misschien zelfs wel een halve kilo. Dat is 
veel! Hoe doe je dat? Eet groenten tijdens de lunch! Bijvoorbeeld een lekkere salade met 
diverse groenten of een groenten omelet of een heerlijke gepureerde groenten soep met 
verse kruiden. Strooi een handje kiemen van bijvoorbeeld broccoli door je salade. De vezels 
zijn goed voor je darmen en groenten zitten vol gezonde vitaminen en mineralen die jouw 
organen nodig hebben om optimaal te blijven functioneren. Jouw hormoonhuishouding draait 
beter als je veel groenten eet. Maak van groenten jouw basismaaltijd en varieer met 

verschillende groenten! 

2. Houd je suikerspiegel in balans  

Als ik over suiker spreek, bedoel ik snelle koolhydraten zoals wit brood, witte pasta en 
natuurlijk alle vormen van zoetigheid en suiker. Als je koolhydraten eet, kies dan voor de 
complexe koolhydraten. Denk aan bijvoorbeeld zilvervliesrijst i.p.v. witte rijst. En eet heel fruit 
en veel groenten. Vermijd suiker zoveel mogelijk. Eet je toch een koolhydraatrijke maaltijd? 
Pak ze lekker in, dan komen ze langzamer in je bloedbaan. Dus eet je koolhydraten samen 
met eiwitten en vetten en/of vezels. 

3. Drink veel water 

Bovenstaande geldt zeker ook voor wat je drinkt! Wist je dat in een groot glas verse jus 
d’orange net zoveel suiker zit als in een glas cola. Als je fruit perst, dan mis je de vezels, 
maar je krijgt wel alle suikers binnen. Je tikt in een paar slokken zo een berg suiker weg. Je 
eet toch ook geen vier sinaasappels achter elkaar? Of misschien wel. Hoe dan ook. Drink 
veel water en vul aan met lekkere (kruiden)thee. 
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4. Kook zoveel mogelijk zelf! 

Kies waar mogelijk voor onbewerkt voedsel. Dat betekent voornamelijk: kook zelf! Je kunt je 
eten smakelijk maken door kruiden toe te voegen. In veel kant-en-klaar eten zit extra suiker, 
extra zout en de bewerking kan de voedingswaarde aantasten of zelfs jouw 
hormoonhuishouding verstoren. 

5. Let op gluten en granen 

Jouw gezondheid begint in je darmen. Jouw darmen worden ook wel jouw tweede brein 
genoemd. Het is dus heel belangrijk goed voor jouw darmen te zorgen. Door het eten van 
gezonde vezels van groenten, voed je jouw darmflora. Daarnaast is het goed om je zoveel 
mogelijk te voeden met darmproof voeding. Als jouw darmen niet goed functioneren merk je 
dat vanzelf op het toilet. Let op, nu komt er een uitgebreid poeppraatje met een heel 
belangrijke vraag: wat voor ontlasting produceren jouw darmen? Een keurig pakketje waar je 
weinig moeite voor hoeft te doen en waarna je niet hoeft te vegen, iets dat je wel doet 
natuurlijk. Of heb je last van obstipatie, opgeblazenheid, pijn, te zachte ontlasting waardoor 
er strepen in de pot achterblijven en je lang moet vegen? Bij de laatste varianten lijkt het 
erop dat jouw darmen niet goed functioneren. Voor veel mensen zijn gluten triggers voor 
disbalans in de darmen. Gluten zijn eiwitten uit tarwe, rogge, spelt, gerst en kamut, Steeds 
meer mensen eten glutenvrij. Hoe zit het nou met die gluten? Mensen met coeliakie zijn echt 
gluten intolerant. Zij worden ernstig ziek van het eten van gluten. Daarnaast is er een groep 
mensen met een allergische reactie op gluten uit diverse granen. Het is niet altijd duidelijk 
waarop deze mensen nou precies reageren. In ieder geval is de darm niet in goede staat. Dit 
kan komen door granen, maar het kan ook zijn dat er sprake is van bijvoorbeeld 
schimmels of parasieten. De overgevoeligheid van de darmen wordt dan aangepakt met het 
weglaten van gluten uit granen en het herstellen van de darmen met de juiste 
voeding. Daarnaast is er nog een groep mensen die veel baat hebben bij glutenvrij eten. Dit 
draagt bij aan een goede spijsvertering en verhelpt allerlei klachten. Sowieso heerst binnen 
de natuurgeneeskunde het advies om glutenvrij te eten als er sprake is van mogelijke auto-
immuun klachten. Vanuit het hormoonbalansdieet wordt aanbevolen om glutenvrij te 
eten. Kun jij prima tegen brood en ben je er gek op en heb jij totaal geen last van 
darmklachten of auto-immuun klachten? Probeer eens minder vaak brood en andere 
producten met gluten te eten. In Nederland eten veel mensen brood bij het ontbijt en de 
lunch en dan ’s avonds nog eens pasta. Dan eet je echt teveel tarwe! Kies voor maximaal 1 
maaltijd per dag met liefst glutenvrije granen. Alles draait om balans! Steeds meer vrouwen 
ontbijten met havermout, een prima alternatief voor een boterham! Eet je ondertussen 
helemaal glutenvrij en zonder brood uit de winkel? Zorg dan dat je voldoende jodium 
binnenkrijgt via groenten uit de zee of witvis.  

6. Wees zuinig met zuivel.  

Zuivel van de koe kan je spijsvertering verstoren. Er is een grote groep vrouwen die caseïne 
of lactose uit melkproducten niet kunnen verteren. Hierdoor ontstaan darmklachten en je 
weet dat een slecht functionerende darm weer kan leiden tot auto-immuun klachten. Wees 
zuinig met zuivel. Houd je erg van zuivel of ben je vegetarisch, kies dan liefst voor 
geitenyoghurt en kaas. Eigenlijk is melk gemaakt voor jonge geitjes en kalfjes. We hebben 
het niet nodig. Voor mij is dit punt een persoonlijke uitdaging. Ik ben namelijk gek op kaas. 
Ben jij bijvoorbeeld gek op yoghurt en eet je verder prima en voel je je goed, neem dan 
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zuivel met mate en geniet ervan. Kies liefst voor de biologische varianten. Voor vegetariërs is 
zuivel overigens een goede manier om B12 binnen te krijgen. 

 

7. Eet gezonde vetten 

Zorg dat je voldoende gezonde vetten binnenkrijgt, zoals omega 3 vetzuren. Eet je geen 
vette vis? Neem dan een supplement. Je kunt wat minderen op de omega 6 vetzuren in 
plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie. Vaak krijgen we genoeg plantaardige oliën 
binnen. Olijfolie bevat een omega-9 vetzuur en is gezond! Iedereen is gek op kokosolie. Dat 
is prima olie om in te bakken. Wissel gezonde oliën af in gebruik. 

8. Weet wat je eet aan vlees 

Ik heb bewust nog geen vlees genoemd, omdat ik zelf bewust vegetarisch eet. Kies jij voor 
vega, let dan op jouw B12 inname. Eet je vlees? Kies dan voornamelijk vlees van wat vliegt, 
rent of zwemt. Kies dus liefst gevogelte, wild en vis. Persoonlijk geef ik daarnaast graag 
mee, dat je niet veel vlees nodig hebt. Maak er geen hoofdmaaltijd van en eet niet bij iedere 
maaltijd vlees. Betaal wat meer en kies bewust voor biologisch. Je bent wat je eet. Maak van 
groenten de basis! 

9. Varieer met peulvruchten 

Dan komen we bij peulvruchten, een goede bron van eiwitten, vezels en iso-flavonen. Iso-
flavonen zijn fyto oestrogenen. Dit zijn natuurlijke stoffen die lijken op lichaamseigen 
oestrogenen, maar met een veel zachtere werking. Als door de Overgang oestrogeen 
afneemt met als gevolg klachten zoals opvliegers, dan is een fyto oestrogeen een goede 
aanvulling. De sojaboon bevat de meeste iso flavonen. Er is onderzoek gedaan naar 
Aziatische vrouwen die relatief veel soja eten. Zij eten dit gefermenteerd, zoals in miso en 
tempeh. Zij nemen de soja anders op in hun darmen dan Westerse vrouwen en ervaren zo 
nog beter het positieve effect van de fyto oestrogenen. En inderdaad zij hebben minder last 
van bijvoorbeeld Overgangsklachten. Heb je last van hormoonklachten, probeer het gewoon 
uit. Eet liefst gefermenteerde soja. Eet niet overdreven veel en kies voor de biologische 
variant. Eet sowieso regelmatig peulvruchten, maar overdrijf niet. Wissel de soorten 
peulvruchten af.  

10. Have the guts to go Nuts!  

Eet dagelijks een hand noten. Meer is niet nodig. Ze geven enorm veel energie. Noten zitten 
vol met mineralen en gezonde vetten. Een noot zoals de amandel heeft een positieve invloed 
op ons cholesterol, onze hersenen en onze darmen. Noten zijn magisch en een dagelijks 
cadeautje. Zo uit de hand of lekker door een salade. 

11. Pas op voor xeno oestrogenen en chemische stoffen 

Vermijd zoveel mogelijk chemische stoffen in verpakkingsmaterialen, make-up en voor 
insecticiden en pesticiden op groenten en fruit. Kies waar mogelijk voor pure en biologische 
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producten. Deze stoffen zijn in een aantal gevallen xeno oestrogenen. Ze lijken op 
oestrogenen en bezetten de receptoren op cellen van organen, maar ze hebben niet 

dezelfde werking. Hierdoor kunnen de lichaamseigen hormonen hun werk niet goed doen.  

 
12. Beperk cafeïne en alcohol 

Belast je lever zo min mogelijk. Jouw lever heeft al genoeg schoon te maken en om te zetten 
in jouw lijf zodat jouw hormoonhuishouding zo goed mogelijk blijft werken. Cafeine en alcohol 
zijn belastend voor je lever. Beperk je cafeïne en alcohol intake. Het leven mag wel leuk 
blijven natuurlijk. Koffie kun je het beste drinken in de ochtend. Probeer maximaal twee 
bakjes per dag te drinken. Koffie heeft een heilzame werking, maar de cafeïne zorgt ook voor 
stress in jouw lijf. Wat betreft alcohol. Kies de mooiste momenten uit voor een glas wijn. Het 
gaat natuurlijk om de balans! Ben je erg uit balans, heb je veel opvliegers of voel je je 
gestrest, laat alcohol en cafeïne dan een poosje helemaal staan. Het is een kwestie van 
gezonde keuzes maken. De keuze is aan jou! 

13. Eet matig 

Er kleven veel gezondheidsvoordelen aan minder vaak en minder eten. Minder vaak eten 
betekent dat je niet de hele dag eet, maar je beperkt tot maximaal drie maaltijden. Iedere 
keer als je eet, gaat jouw hele lijf inspannen om voeding te verwerken. Eten verandert jouw 
suikerspiegel en ook jouw hele balans. Zorg dat als je eet, je goed eet met voldoende 
eiwitten, vetten en vezels zodat je een poosje vol zit. Gezonde voeding zorgt ervoor dat je 
geen hongergevoelens hebt. Van koolhydraat rijk eten, krijg je sneller trek omdat jouw 
suikerspiegel na de piek ook weer gaat dalen. Minder eten betekent dus vooral met aandacht 

en bewust eten.  

14. Pak de stress in je leven aan 

Voeding is belangrijk. Daarnaast is stressbeperking in jouw leven even belangrijk! Neem je 
wel voldoende rust? Doe jij de dingen waar je gelukkig van wordt? Neem je je werk mee naar 
huis en heb je het gevoel dat het nooit af is? Voel jij je gesteund op je werk? Heb je last van 
belemmerende overtuigingen waardoor jij snel stress ervaart? Heb je veel mee gemaakt de 
afgelopen twee jaar? Of heb je momenteel veel zorgtaken en verantwoordelijkheden o op je 
bord? Heb je het gevoel dat je vastloopt? Of dat je alles alleen moet doen? Zit jij nu 
niet lekker in je vel? Ontspan je voldoende na een drukke periode? Slaap je wel goed? Hoe 
staat het met jouw hormonale klachten? Heb je er stress van? Kun je echt genieten van je 
werk en krijg je er energie van? Ben je in verbinding met de mensen om je heen? Niet alleen 
met jouw partner, eventueel kinderen, familie, vrienden, collega’s en buren. Ook met mensen 
die je tegenkomt. Uit onderzoek blijkt dat elkaar groeten op straat en dagelijks kleine praatjes 
maken met andere mensen bijdraagt aan vitaal leven. Daarnaast dragen voeding, beweging, 
ontspannen, positief denken, je gesteund voelen door mensen om je heen en zinvol leven bij 
tot de veerkracht die je nodig hebt om met stressvolle situaties in je leven om te gaan. Ook 

bij stressvrijer leven en werken draait alles om de juiste balans. 
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15. Blijf in beweging! 

En natuurlijk is het belangrijk om in beweging te blijven. Jouw spijsvertering functioneert pas 
optimaal als je beweegt. Loop iedere dag 10.000 stappen. Maak ommetjes, pak de trap, laat 
de fiets eens staan en wandel naar de winkel. Rek en strek en doe wat je leuk vindt. 
Optimale beweging wissel je af met twee keer per week een half uur krachttraining. Als jouw 
spieren groeien, dan is dat ook goed voor jouw hormoonbalans. Houd je niet van de 
sportschool? Ik ook niet! Laat je inspireren via een online programma, youtube of leer 
spierversterkende oefeningen van een personal trainer en doe ze thuis met muziek aan. Ik 
kies tegenwoordig een serie oefeningen en ik voer ze ’s morgens uit zonder nadenken. 
Gewoon omdat mijn lijf er baat bij heeft.  

16. Wees zacht voor jezelf: de 80/20 regel 

Als je zo de hele lijst doorloopt, wat vind je er van? Is jouw leefstijl al hormoonproof? Of  
staan er veel adviezen op die voor jou misschien nu lastig haalbaar lijken? Persoonlijk vind ik 
matig eten en koolhydraat arm eten best lastig. Ik ben gek op zoetigheid. Gun jezelf af en toe 
datgene jij heel erg blij van wordt en kijk waar mogelijk of je een gezonde variant kan vinden. 
Ben jij bijvoorbeeld gek op chocola? Kies voor de hele pure varianten. Ben je gek op 
taartjes? Ga op zoek naar gezonde taart. Voel je dat je in balans bent, houd je dan aan de 
80/20 regel. 80% eet je echt puur en gezond. En 20% eet je dan buiten de richtlijnen en waar 
mogelijk wel gezonde varianten. Als je merkt dat je heel erg uit balans bent, dan is het beste 
advies om 100% voor gezond te gaan natuurlijk! 

Tot slot 

Het is een kwestie van bewust kiezen voor jouw leefstijl of lijfstijl. Hoe wil jij omgaan met 
jouw lijf. Hoeveel last heb je van klachten? Wat vind jij echt belangrijk? Het is niet alleen jouw 
lijf. Door hormoonschommelingen kun je last krijgen van vergeetachtigheid, 
stemmingswisselingen, concentratieproblemen. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen 
keuzes. Zie je veel dingen in de lijst die voor jou nog een grote stap zijn, kies dan voor een 
kleinere stap. De 400 gram groenten is bijvoorbeeld een mooie richtlijn om mee te starten. 
Als je eenmaal veel lekker klaar gemaakte groenten gaat eten, dan verdwijnt de trek naar 
zoetigheid sneller. Kom je er echt niet uit, dan zou je je kunnen laten coachen. Ook als jij 
complexe klachten hebt, kun je hiervoor hulp zoeken. Je hoeft het niet allemaal alleen te 
doen. Wees zacht naar jezelf en kijk waar jij jouw winst kan halen op het gebied van 
bewuster eten, stressvrijer leven en meer bewegen. Bovenstaande richtlijnen zijn 
basisrichtlijnen. Je kan daarin helemaal finetunen voor jezelf om tot een prettige lijfstijl te 
komen die ook echt bij jou past. Bereid jouw voeding met zorg en aandacht. Neem er de tijd 

voor en eet smakelijk! 

Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de Hormoonfactor. 

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de hormoonbalans leefstijl? Stuur een e-mail 
naar: mirjam@meervrouw.nl 
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