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Hoe werken mijn hormonen, waar gaat het vaak mis, en wat 
kan ik er aan doen? 
 
Introductie 
 

Als alle hormonen in goede verhouding tot 
elkaar staan heb je een gezond en slank 
lichaam. Deze toestand noemen we 
homeostase (evenwicht). Hormonen worden in 
zeer kleine hoeveelheden in bepaalde klieren en 
weefsels aangemaakt en functioneren als 
boodschappers. Ze worden door het bloed 
vervoerd om op een andere plek in je lichaam 
aan het werk te kunnen gaan en dragen hun 
boodschap daar over aan cellen die voor dat 
hormoon gevoelig zijn (een receptor hebben). 
Hormonen hebben een grote invloed op veel 
functies in je lichaam. Sommige hormonen 
werken op verschillende plekken in je lichaam, 

terwijl andere hormonen alleen in specifieke delen/organen actief zijn. 
 
Voorbeeld van een disbalans in je cortisolhormoonhuishouding 
Je loopt al maandenlang op je tenen, het leven lijkt sneller te gaan dan jij bij kunt 
houden, alles is je teveel. Je bent vaak emotioneel en enorm gevoelig en weet 
soms even niet meer hoe je met de situatie om moet gaan. Iedereen vraagt je 
van alles en je vraagt jezelf af of er ooit een einde aan komt. En dan gebeurt het, 
je stort in... een burn-out. Je lichaam geeft het signaal af dat er geen cortisol 
meer aangemaakt wordt.  
 
Gelukkig kunnen we ons lichaam helpen om weer gezond te worden, door onze 
hormonen weer terug in balans te brengen en dat is enorm belangrijk! 
 

Hormonen werken met een soort 
feedbacksysteem. Dit is een systeem waarbij 
de afgifte van een hormoon in het bloed 
wordt gestimuleerd of geremd door middel 
van terugkoppeling; bij een stijging van een 
bepaalde hormoonconcentratie in je bloed 
wordt de klier die dat hormoon produceert 
geremd en bij een daling juist gestimuleerd. 
Je lichaam zit zo in elkaar dat het steeds een 
balans zal proberen te creëren. Als er 
langdurig teveel of te weinig hormoon wordt 
afgegeven in het bloed ontstaat er een 

verstoring in je hormoonbalans, wat zich zal uiten in kwaaltjes, ziektes en 
verandering van lichaamsvorm.  
 
In dit e-book vind je een overzicht van een aantal belangrijke hormonen, hoe je 
disbalansen van elk type hormoon bij jezelf kunt herkennen en voorbeelden van 
oplossingen om je lichaam weer terug te brengen naar homeostase, de balans.  
 
 
 
 
 
 



Belangrijke hormonen die bijdragen aan een gezond, sterk en slank 
lichaam 
 
Hormonen die je moet stimuleren: 
• schildklierhormoon 
• groeihormoon 
• testosteron 
• DHEA 
• Progesteron 
• melatonine 
• leptine  
 
Hormonen die je moet afremmen: 
• insulinehormoon 
• cortisol 
• oestrogeen 
• ghreline 
 
Kort overzicht van hormonen die met elkaar in balans moeten zijn 
 
Hormo(o)n(en) Tegenhanger(s) 
Te hoge cortisol (opbouw buikvet) DHEA, testosteron en groeihormoon 

(afbraak buikvet) 
Testosteron (mannelijk) oestrogeen (vrouwelijk) en cortisol 
Oestrogeen (stimuleren tumorvorming) Progesteron (remmen tumorvorming) 

en testosteron 
Insulineaanmaak (suiker opslag) Adrenaline, glucagon en cortisol (suiker 

vrijmaken) 
Teveel cortisol (veroudering) groeihormoon, testosteron, DHEA, 

oestrogeen, melatonine (verjonging) 
Cortisol, insuline, oestrogeen, ghreline 
(vetpercentage omhoog) 

groeihormoon, testosteron, DHEA, 
progesteron, melatonine, 
schildklierhormoon, Leptine 
(vetpercentage omlaag) 

 
Om alle hormonen in balans terug te krijgen is het belangrijk dat je: 
 
• voeding eet die rechtstreeks uit de natuur komt en vers, onbewerkt en het 

liefst biologisch is (o.a. gestoomde groente, rauwkost, salades en groene 
smoothies) 

• minder suikers en koolhydraten gaat eten, en als je koolhydraten eet dat 
je complexe koolhydraten neemt, zoals quinoa, zoete aardappel, gierst, 
boekweit, basmatirijst, teff, amaranth, havermout, chia etc. 

• voldoende gezonde vetten gaat eten, zoals 
avocado, ongebrande en ongezouten noten en 
zaden, omega-3 visolie, chiazaad, kokosolie, eieren, 
olijfolie etc. 

• zorgt dat er voldoende antioxidanten in je 
voeding zitten. Deze vind je terug in: rauwe 
cacao, gojibessen, tarwegras, spinazie, broccoli, 
boerenkool, spruitjes, rode pepers, tomaten, 
druiven, (acai)bessen, wortels, noten, zaden, 

groene thee, kurkuma etc.  
• iedere dag voldoende eiwitten eet, zoals vlees, vis, eieren, wild, quinoa en 

met mate peulvruchten 



• gluten/tarwe, witmeel, zuivel, light-producten, zoetstoffen en e-
nummers uit je voedingspatroon gaat schrappen 

• alcohol zoveel mogelijk laat staan, meer water en kruidenthee gaat drinken 
en je kopjes koffie gaat beperken 

• vezelrijker gaat eten, zoals groente, peulvruchten (met mate), fruit 
(voornamelijk zuur fruit), zaden en noten 

• eventueel supplementen van hoge kwaliteit gaat innemen en Superfoods 
gaat eten 

• iedere dag voldoende gaat bewegen 
• vooral ontspannen geniet van de dingen die je doet en de passies gaat 

volgen die in je hart leven 
• af en toe een detox/ontgifting doet 
• beter leert luisteren naar wat je lichaam nodig heeft, en het levend voedsel 

geeft om goed te kunnen functioneren 
• jezelf af en toe eens heerlijk verwent met iets lekkers! 
 
Als al je hormonen weer in balans komen (d.w.z. dat al je tekorten zijn 
aangevuld) zul je vitaal kunnen leven en veel minder kans hebben om ziek te 
worden of kwaaltjes te krijgen. Je lichaam is het zo waard, het is het 
belangrijkste dat je hebt - zorg er goed voor en neem je verantwoordelijkheid. 
Als je eenmaal je balans hebt bereikt zul je nooit meer terug willen naar hoe de 
situatie voorheen was! 
 



Insulinehormoon (insulineresistentie) 
 
Insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier door de Eilandjes van Langerhans.  
 
Wat zijn de functies van het insulinehormoon? 
Insuline draagt bij aan de spieropbouw en slaat vet op in je cellen. Insuline is er 
verantwoordelijk voor dat je bloedsuikerspiegel omlaag gaat. 
 
Waar gaat het vaak mis? 
Bij de meeste mensen wordt teveel insuline aangemaakt waardoor zij teveel vet 
opslaan. De cellen in je lichaam kunnen namelijk ongevoelig worden voor 
insuline, dit noemen we insulineresistentie. Dit betekent dat je lichaam wel 
insuline aanmaakt, maar de celreceptoren er niet op reageren, ze 'luisteren' niet 
meer naar insuline. Daardoor worden de suikers niet opgenomen in cellen en 
blijven ze in je bloed. Je lichaam zal daarna weer opnieuw meer insuline 
aanmaken om de suikers toch in je spiercellen of vetcellen op te slaan. Als je 
resistent (ongevoelig) wordt voor insuline heb je vaak last van schommelingen in 
je bloedsuikerspiegel. Hierdoor heb je vaker energiedipjes en krijg je een neiging 
tot vreetbuien en zin in nog meer zoet.  
 
Voorbeeld: Als je op een feestje bent en een heerlijk stuk taart gaat eten, dan 
komt alle suiker uit de taart vrijwel meteen in je bloed terecht. Hierdoor stijgt je 
bloedsuikerspiegel en komt er dus een disbalans. Een hoge bloedsuikerspiegel is 
schadelijk voor je zenuwstelsel en vaatwanden, dus je lichaam moet iets gaan 
doen. Je alvleesklier gaat het hormoon insuline aanmaken. Je spier en vetcellen 
hebben receptoren voor dat hormoon; zij nemen de suiker weer uit je bloed op en 
zo komt er weer een balans.  
 
Als je iedere dag suikerrijke voeding eet zal je lichaam na ieder eetmoment hard 
moeten werken om de bloedsuikerspiegel weer balans te krijgen. Op een gegeven 
moment raakt het systeem overwerkt en gaat langzamer werken. Je lichaam gaat 
minder suiker uit het bloed opnemen waardoor de bloedsuikerspiegel te weinig 
daalt. De alvleesklier gaat als reactie daarop nog meer insuline aanmaken... 
uiteindelijk raakt het systeem uitgeput en ontwikkel je diabetes. Daarom is het zo 
belangrijk om minder suikers te gaan eten.  
 
Als je er eens op gaat letten in hoeveel producten suikers en zoetstoffen zitten zul 
je jezelf verbazen. Gelukkig blijft er nog genoeg lekkers over.  
 

Hoe kun je insulineresistentie bij jezelf 
herkennen? 
 
• het ontstaan van ‘love handles’ 
• moe zijn en energiedipjes hebben 
• depressieve en neerslachtige gevoelens en 

nervositeit 
• steeds zin hebben in zoetigheid (vooral na 

maaltijden) en geen controle hebben over 
eetgedrag 

• aankomen van het eten van koolhydraten 
• gewrichtsklachten 
• (pre)diabetes: uiteindelijk te weinig 

insulinewerking (met mogelijke gevolgen zoals oogcomplicaties, nierziekten, 
veel dorst en plassen, beschadigde zenuwen, hart- en vaatziekten, droge 
mond, slecht genezen van wonden, ‘frozen’ schouders, stijve gewrichten, 
misvormingen enz.) 

 



Wat zijn de mogelijke oorzaken van een insulineresistentie? 
 
• teveel koolhydraat- en suikerrijke voedingsmiddelen eten 
• stress (dit zorgt voor een stijging van de bloedsuikerspiegel) 
• overgewicht 
• roken 
• te weinig sport en beweging 
• te weinig vezels eten 
• onvoldoende inname van omega 3 vetzuren, zink, magnesium en chroom 
• gebruik van Prednison 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• eet minder suikers en koolhydraten (als je ze eet, combineer ze dan met eiwit 

en gezonde vetten). De hoeveelheid insuline die je lichaam aanmaakt, staat in 
direct verband met wat je in je mond stopt! 

• probeer gewicht te verliezen 
• stop met roken 
• zoek meer ontspanning en doe 

eventueel ontspanningsoefeningen 
(pak je stressbron aan)  

• eet meer voeding die rijk is aan 
vezels, chroom, magnesium, zink 
en resveratrol en neem iedere dag 
omega-3 visolie of Krill Oil capsules. 
Voorbeelden van voeding die je 
cellen insulinegevoeliger maken: 
groenten, noten, vlees, vis, 
gevogelte, peulvruchten 

 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken 
 
• Resveratrol 
• Omega-3 visolie of Krill Oil 
• Alfaliponzuur 
• Zink 
• Chia zaden 
• Fenegriek 

	  
 



Te hoog cortisol (stresshormoon)  
 
Cortisol wordt aangemaakt in de bijnieren. Dit wordt aangestuurd door de 
hypofyse, een hormoonklier midden in je hoofd vlak onder je hersenen, die naast 
cortisol ook verschillende andere hormonen aanmaakt en ook wel het 
hersenaanhangsel wordt genoemd. 
 
Wat zijn de functies van het cortisolhormoon? 
Cortisol zorgt ervoor dat je snel energie krijgt in stress situaties en het stimuleert 
je lichaam om actief en daadkrachtig te kunnen zijn. Bij de afgifte van cortisol 
stijgt de bloedsuikerspiegel. Daarnaast is dit hormoon de belangrijkste 
ontstekingsremmer in je lichaam, want door cortisol worden allergieën verzacht 
en koorts verminderd. 
 
Waar gaat het vaak mis?  
Een te grote aanmaak van cortisol komt vaak voor bij mensen die last hebben 
van chronische stress op mentaal, fysiek en/of emotioneel gebied: psychische 
stress, deadlines en werkdruk, financiële zorgen, relatiedruk, huishouden, 
onzekerheden, angsten, stress door ziektes, operaties, trauma's, ongelukken, 
stress uit voeding (e-nummers, bestrijdingsmiddelen, slechte vetten, teveel 
suiker, allergie etc.), teveel sporten etc...  

 
Voorbeeld: Je hoort in de verte dat je kinderen al 
wakker zijn. Je doet je ogen open, stapt moe uit 
bed en zorgt dat de kinderen ontbijten en een 
lunchpakketje voor op school krijgen. Ondertussen 
moet iedereen zijn kleren nog aantrekken en 
rennen de kinderen door elkaar door het huis. 
Vervolgens krijg je nog een telefoontje en moet je 
ook nog even snel iets voorbereiden voor je werk. 
Je brengt de kinderen naar school en racet naar je 
werk om op tijd te kunnen komen. Daar 
aangekomen open je jouw mailbox vol met 

onbeantwoorde mailtjes en moet je ook nog eens gauw aan de slag om je 
deadlines te halen. En ga zo maar door....een lange ketting van stress-situaties. 
Aan het einde van je werkdag moeten de kinderen weer opgehaald worden, moet 
er eten op tafel komen, heb je nog relaties te onderhouden en wil je ook nog 
sporten. Uiteindelijk lig je met open ogen in bed nog na te malen over alle dingen 
die je nog moet doen. 
 
Het cortisolniveau in je lichaam hoort 's ochtends hoog te zijn en naarmate te dag 
vordert te zakken, zodat je 's avonds weer rustig in slaap kunt vallen om uit te 
rusten van al je bezigheden en de volgende dag weer vol energie kunt opstaan. 
Met onze levensstijl van tegenwoordig blijft het cortisolniveau de hele dag hoog 
en kunnen we 's avonds maar moeilijk in slaap komen; er is dus een disbalans. 
Als je dit patroon lang genoeg volhoudt kun je in een burn-out terecht komen, 
want dan is je bijnier uitgeput van het aanmaken van cortisolhormoon. Je lichaam 
geeft dan een heel duidelijk signaal dat het weer in balans moet komen.  
 
Hoe kun je een te hoge concentratie cortisolhormoon bij jezelf 
herkennen? 
 
• een bol gezicht en een dikkere nek 
• een toename van vet op je buik en op je bovenarmen (verlies van 

spiermassa) 
• bijna nooit verkouden zijn 
• een hoge bloeddruk 



• slaapproblemen 
• een dunnere huid (meer rimpels) en dunnere haren 
• een laag libido 
• bloedsuikerspiegelschommelingen, lagere insulinegevoeligheid  
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te hoog cortisolniveau? 
 
• teveel stress (ook psychische stress en stress uit verkeerde voeding) en te 

weinig ontspanning 
• te weinig slaap 
• een allergie 
• het eten van te weinig gezonde vetten 
• teveel en te lang trainen 
• een te grote inname van suiker en koolhydraten (en teveel drop eten) 
• gebruik van Prednison 
• een te lage aanmaak van testosteron, groeihormoon en DHEA-hormoon 
 
 

Wat zijn de mogelijke 
oplossingen? 
 
• pak je stressbron aan en leer 

ontspannen (oefeningen)  
• ga kort en intensief sporten 
• eet minder suiker en 

koolhydraten (geen drop, e-
nummers en 
bestrijdingsmiddelen)  

• ga meer biologisch eten 
• eet voldoende gezonde vetten 
• doe een test voor allergieën, 

zodat je die kunt weren 
• ‘boost’ je testosteron, 

groeihormoon en DHEA-hormoon 
 

Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
cortisolaanmaak omlaag te krijgen: 
 
• Ginkgo Biloba 
• Fosfatidylserine 
• Ginseng 
• Reishi paddestoelen 
 
 
 
 



DHEA (anti-stresshormoon) 
 
DHEA wordt aangemaakt in de bijnieren, dit wordt aangestuurd door de hypofyse 
 
Wat zijn de functies van het DHEA-hormoon? 
Het DHEA-hormoon stimuleert je spieraanmaak, het ondersteunt je 
vetverbranding en je immuunsysteem, het geeft je energie en gaat veroudering 
tegen. Ook kan DHEA omgezet worden in testosteron-hormoon. 
 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je DHEA 
aanmaak omhoog te krijgen: 
 
• Vitamine C (eet daarnaast voeding die rijk is aan vitamine C en gezonde 

vetten)  
• MSM 



Te laag cortisol (uitgeputte bijnier/burn-out) 
 
Cortisol wordt aangemaakt in de bijnieren, dit wordt aangestuurd door de 
hypofyse. 
 
Wat zijn de functies van het cortisolhormoon? 
Cortisol zorgt ervoor dat je snel energie krijgt in stress situaties en het stimuleert 
je lichaam om actief en daadkrachtig te kunnen zijn. Bij de afgifte van cortisol 
stijgt de bloedsuikerspiegel. Daarnaast is dit hormoon de belangrijkste 
ontstekingsremmer in je lichaam, want door cortisol worden allergieën verzacht 
en koorts verlaagd. 
 
Waar gaat het vaak mis?  
Bij chronische stress vindt er gedurende langere tijd een te grote aanmaak van 
cortisol plaats. Door deze langdurige overproductie van het cortisolhormoon kan 
de bijnier compleet uitgeput raken, waarna het niet meer in staat zal zijn cortisol 
aan te maken. Als gevolg daarvan zal de opbouw van spiermassa en het 
verbranden van vet moeilijker gaan. Daarnaast wordt je immuunsysteem zwakker 
en heb je meer kans op ontstekingen en kwaaltjes, want je lichaam heeft een 
gebrek aan je ontstekingsremmer cortisol.  
 
Voorbeeld: Je loopt al maandenlang op je tenen, het leven lijkt sneller te gaan 
dan jij bij kunt houden, alles is je teveel. Je bent vaak emotioneel en enorm 
gevoelig en weet soms even niet meer hoe je met de situatie om moet gaan. 
Iedereen vraagt je van alles en je vraagt jezelf af of er ooit een einde aan komt. 
En dan gebeurt het, je stort in... een burn-out. Je lichaam geeft het signaal af dat 
er geen cortisol meer aangemaakt wordt.  
 
Gelukkig kunnen we ons lichaam helpen om weer gezond te worden, door onze 
hormonen weer in balans te brengen. 
 
Hoe kun je een te laag cortisolgehalte bij jezelf herkennen? 
 
• erge vermoeidheid, ook moeite met slapen en 

opstaan 
• algehele zwakte, ook spierzwakte en pijnlijke 

lichaamsdelen 
• angsten en nervositeit 
• moeilijk kunnen omgaan met stress en mogelijk 

misselijk worden van de stress 
• stemmingswisselingen en emotionele 

instabiliteit 
• duizeligheid en licht gevoel in je 

hoofd/hoofdpijn 
• gedrags- en geheugenproblemen (concentratieproblemen) 
• ongeduldig worden en snel irritaties hebben 
• beverig en snel zweten 
• een lage bloeddruk: drang naar zout 
• verminderde libido 
• hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel): drang naar zoet  
• gevoelig voor scherp licht, sterke geuren en harde geluiden 
• donkere kringen onder je ogen 
• allergieën, ontstekingen/infecties en auto-immuunziekten 
• aambeien en spataderen 
• een slechte spijsvertering 
• longproblemen 
• veel dorst en vaak moeten plassen 



Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te laag cortisolniveau? 
 
• chronische stress 
• te weinig slaap en ontspanning 
• teveel suikers en koolhydraten en te weinig gezonde vetten eten 
• teveel en te lang trainen 
• allergieën 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 

• pak je stressbron aan 
en ontspan meer 
(oefeningen) 

• sport kort en intensief 
• eet minder suikers en 

koolhydraten en meer 
gezonde vetten, dat 
laatste is enorm 
belangrijk  

• vermijd e-nummers, 
bestrijdingsmiddelen en 
slechte vetten 

• doe een allergietest 
zodat je allergenen 
kunt weren 

• eet wat meer zeezout of 
Himalayazout (met jodium) om de transport van stoffen in je lichaam een 
handje te helpen 

 
→ je lichaam heeft tijd nodig om hiervan te kunnen herstellen 
→ neem controle over jezelf, train jezelf. Bepaal voor jezelf wat belangrijk is, 
ontdek welke factoren van buitenaf je belasten en besluit voor jezelf hoe je daar 
beter mee om kunt gaan. Probeer het woordje 'moeten' uit je leven te schrappen 
en leer te leven vanuit je hart.  
 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
cortisolaanmaak te verhogen: 
 
• Rozewortel 
• Maca 
• Ginseng 
• Ashwaganda 
• PS-stress 
• Cordyceps 



Te weinig testosteron 
 
Testosteron wordt aangemaakt in de testes, eierstokken en bijnieren, dit wordt 
bij alle drie aangestuurd door de hypofyse 
 
Wat zijn de functies van het testosteronhormoon? 
Testosteron stimuleert je spieropbouw en de vetafbraak (anti-cellulitis). 
Daarnaast geeft dit hormoon daadkracht in stress-situaties, verbetert het je 
energie en humeur en vergroot het je libido. Testosteron maakt mannelijk en 
stimuleert een gezonde hartwerking.  
 
Waar gaat het vaak mis?  
Mannen en vrouwen kunnen allebei een disbalans hebben tussen de hormonen 
oestrogeen en testosteron, elkaars belangrijkste tegenhangers. Vaak is er zowel 
bij mannen als vrouwen sprake van een te hoog oestrogeengehalte, waardoor het 
testosterongehalte in verhouding te laag wordt. Voor een vrouw is testosteron 
belangrijk voor de aanmaak van spiermassa die een grotere verbranding mogelijk 
maakt en zo bijdraagt aan het verlagen van het vetpercentage en het verdwijnen 
van vetkwabben.   
 

Voorbeeld: Een man staat 's ochtends op 
en bekijkt zichzelf eens goed in de spiegel. 
Hij heeft de laatste tijd iets teveel feestjes 
gehad, iets teveel bier gedronken, te vet 
en te slecht gegeten en te weinig 
geslapen. Hij ziet in de spiegel een man 
staan die lichtelijk borstvorming, een 
buikje en wat dikkere bovenbenen heeft. 
De oorzaak hiervan is een te grote 
aanmaak van oestrogenen. Door zijn 
levensstijl van de afgelopen tijd is de 

aanmaak van het mannelijke hormoon testosteron onderdrukt.  
 
Hoe kun je een te laag testosterongehalte bij jezelf herkennen? 
 
Bij zowel mannen als vrouwen: 
• verlies van spiermassa 
• geen spiermassa kunnen opbouwen op je benen en armen 
• neerslachtige gevoelens 
• een bleek gezicht en droge ogen 
• slappe huid 
• botontkalking 
• lager libido 
 
Bij mannen 
• vetopslag op je buik en borsten en meer vrouwelijke uiterlijke kenmerken 
• erectiestoornissen en spataderen rond de testikels 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te laag testosteronniveau? 
 
• te weinig gezonde verzadigde vetten eten (testosteron wordt van cholesterol 

gemaakt) 
• teveel en te lang sporten 
• een te hoog vetpercentage in het lichaam 
• stress 
• slecht slapen 
• een zware belasting van de lever door alcohol, medicijnen en vervuiling 



• ouder worden 
• drop en zoethout eten 
• gebruik van bètablokkers, de anticonceptiepil en cholesterolverlagende pillen 

(statines) 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• eet meer gezonde verzadigde vetten (olijfolie/avocado) 
• eet meer eiwitten en voeding rijk aan zink en magnesium (noten, groenten, 

vlees, algen en vis) 
• pak je stressbron aan, doe 

oefeningen en zorg voor voldoende 
ontspanning/uitrusten/slapen 
(cortisolaanmaak omlaag) 

• ga korte, intensieve krachttrainingen 
doen voor de grote spiergroepen 

• breng je vetpercentage naar 
beneden 

• doe een leverreinigingskuur 
• stop met het eten van drop en zoethout en het drinken van alcohol 
• verminder symptoombestrijding (medicijnen etc.) 
 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
testosteronaanmaak omhoog te krijgen 
 
• Zink 
• Ashwagandha 
• Cordyceps 
• Tribulus 
• Suma wortel 



Teveel testosteron 
 
Testosteron wordt aangemaakt in de testes, eierstokken en bijnieren, dit wordt 
bij alle drie aangestuurd door de hypofyse 
 
Wat zijn de functies van het testosteronhormoon? 
Testosteron stimuleert je spieropbouw en de vetafbraak (anti-cellulitis). 
Daarnaast geeft dit hormoon daadkracht in stress-situaties, verbetert het je 
energie en humeur en vergroot het je libido. Testosteron maakt mannelijk en 
stimuleert een gezonde hartwerking.  
 
Waar gaat het vaak mis?  
Mannen en vrouwen kunnen allebei een disbalans hebben tussen de hormonen 
oestrogeen en testosteron, elkaars belangrijkste tegenhangers. Echter, door 
lichamelijke veranderingen en het toedienen van supplementen kan testosteron 
juist teveel aangemaakt worden. Het gaat vaak mis bij mannen die steroïden 
gebruiken, zij ontploffen bijna van het testosteron. Bij vrouwen gaat het vaak mis 
als ze PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) hebben of teveel suikers eten. 
 
Hoe kun je een te hoge concentratie testosteronhormoon bij jezelf 
herkennen? 
 
Bij vrouwen: 
• onregelmatig menstrueren (minder dan 9x per jaar) of het uitblijven van de 

menstruatie (verminderde vruchtbaarheid) 
• acne, vette huid en roos 
• meer mannelijke lichaamsbeharing (bovenlip, kin, tepels, buik en 

bovenbenen) 
• hoofdhaarverlies 
• vochtblaasjes in de eierstokken (cystes) 
• hoge bloeddruk 
• donkere plekken op de huid (nek, armen, oksels, borsten of dijen) 
• kleine wratjes of vleesboompjes (oksels, hals, nek of gezicht) 
• bekkenpijn 
• verhoogd LDL cholesterol en/of verlaagd HDL cholesterol 
• ademstilstanden tijdens het slapen 
• angsten/depressies over uiterlijk en vruchtbaarheid 
• vaak insulineresistentie 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te hoog testosteronniveau? 
• Bij vrouwen: een te grote suikerinname (insulineresistentie) 
• Bij mannen en vrouwen: steroïdengebruik 

 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• stop met steroïdengebruik 
• voor vrouwen: stop met het eten van suikers en 

eet minder koolhydraten (PCOS kan helemaal 
verdwijnen als de cyclus en eisprong het ritme 
weer oppakken) 



Teveel oestrogeen (= oestrogeendominantie ten opzichte 
van progesteron/testosteron) 
 
Oestrogeen wordt aangemaakt in de eierstokken en bijnieren, dit wordt 
aangestuurd door de hypofyse. Tevens wordt er in vetweefsel oestrogeen 
aangemaakt. Het testosteronhormoon kan door aromatisering (stabiele 
verbindingen) in de vetweefsels ook worden omgezet naar oestrogeen.  
 
Wat zijn de functies van het oestrogeenhormoon? 
Oestrogeen speelt een grote rol bij de menstruatie en zorgt voor de ontwikkeling 
van het vrouwenlichaam. Daarnaast stimuleert dit hormoon je energie en 
verbetert je humeur, het veroorzaakt borstvorming (ook bij de mannen), het 
verbetert je huid en voorkomt rimpels, het gaat osteoporose tegen en verhoogt 
het seksuele verlangen bij vrouwen. Verder zorgt het voor celgroei en 
vermenigvuldiging van cellen en zorgt het ervoor dat je vocht vasthoudt. 
Oestrogeen kan ook dikmakend zijn als er te weinig progesteron (de 
tegenhanger) tegenover staat.  
 
Waar gaat het vaak mis?  
Bij vrouwen die in de overgang terecht komen daalt het progesteron veel meer 
(tot zelfs helemaal) ten opzichte van het oestrogeengehalte.  
Bij mannen stijgt het oestrogeengehalte vaak door het drinken van veel alcohol  
Als je een tekort aan progesteron hebt kun je er ook dik van worden 
 
Voorbeeld: Een groepje wat oudere mannen zit in de kroeg. Ze drinken gezellig 
een biertje en hebben een bakje pinda's voor hun neus. Er hangt een klein 
rookgordijntje en er wordt flink wat gelachen. De knoopsgaten van hun 
overhemden staan bijna op springen; hun hormoonstelsel heeft zichtbaar een 
oestrogeendominantie. 
 
Hoe kun je een te hoge concentratie oestrogeenhormoon bij jezelf 
herkennen? 
 
Bij zowel mannen als vrouwen: 
• stemmingswisselingen 
• vasthouden van vocht 
• slaapstoornissen 
• vetopslag in billen, bovenbenen en kuiten en cellulitis 
• depressie en prikkelbaarheid 
• hoofdpijn of migraine 
• versnelde veroudering 
• candida 
• acne 
• zink en magnesiumtekort 
 
Bij mannen: 
• prostaatkanker (celgroei/vermenigvuldiging) 
 
Bij vrouwen: 
• pijnlijke en gespannen borsten 
• borstvorming door klieraanmaak en buikvet 
• borstkanker, baarmoederkanker (celgroei/vermenigvuldiging) 
• vleesbomen in de baarmoeder 
• uitlopende cyclus 
 
 
 



Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te hoog oestrogeenniveau? 
 
• stress (progesteron-afname) 
• te hoog vetpercentage/overgewicht (in vetweefsel wordt testosteron omgezet 

in oestrogeen) 
• candida (die voedt zich met progesteron) 
• een belasting van de lever als gevolg van medicijnen, alcoholgebruik en 

chemische stoffen/e-nummers 
• voor mannen: het drinken en eten van fyto-oestrogenen (soja en hop) 
• ouder worden bij mannen (daling testosteron, oestrogeen zichtbaarder) 
• xeno-oestrogenen: chemische stoffen uit plastics, drinkwater, cosmetica en 

bestrijdingsmiddelen 
• te weinig voedingsvezels 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 

• pak je stressbron aan, doe 
oefeningen en ontspan meer 

• breng je vetpercentage naar 
beneden 

• stop met het drinken van 
alcohol en het vervuilen van de 
lever  

• eet meer vezels  
• houd je lever schoon, doe af en 

toe een leverreinigingskuur 
• vermijd / dood de 

schimmelinfectie candida (eet 
geen suikers, gist, zuivel, 
gluten, e-nummers, alcohol en 
schimmels) 

• gebruik zo weinig mogelijk 
plastic en in plastic verpakte 
voedingsmiddelen  

• ga meer biologisch eten en filter 
je water  

 
Voor mannen: 
• mijd fyto-oestrogenen (sojaproducten en hop) 
• ‘boost’ het testosteron (zie testosteron) 

 
Voor vrouwen: 
• ‘boost’ progesteron (zie progesteron)  
• gebruik kleine hoeveelheden fyto-oestrogenen (ze verlagen voor de overgang 

het oestrogeengehalte) 
 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
oestrogeengehalte te verlagen 
 
• Resveratrol 
• Omega 3 visolie of krillolie 
• Kelpnoodles 
• DIM 
• GLA 
 



Te weinig oestrogeen 
 
Oestrogeen wordt aangemaakt in de eierstokken en bijnieren, dit wordt 
aangestuurd door de hypofyse. Tevens wordt er in vetweefsel oestrogeen 
aangemaakt.  
 
Wat zijn de functies van het oestrogeenhormoon? 
Oestrogeen speelt een grote rol bij de menstruatie en zorgt voor de ontwikkeling 
van het vrouwenlichaam. Daarnaast stimuleert dit hormoon je energie en 
verbetert je humeur, het veroorzaakt borstvorming (ook bij de mannen), het 
verbetert je huid en voorkomt rimpels, het gaat osteoporose tegen en verhoogt 
het seksuele verlangen bij vrouwen. Verder zorgt het voor celgroei en 
vermenigvuldiging van cellen en zorgt het ervoor dat je vocht vasthoudt.  
 
Waar gaat het vaak mis?  
Een tekort aan oestrogeen ontstaat vaak na de overgang of na het verwijderen 
van de eierstokken. 
 
Hoe kun je een te laag oestrogeenniveau bij jezelf herkennen? 
 

Bij zowel mannen als vrouwen: 
• gewichtstoename 
• een doffe, droge, dunne huid 
• botontkalking/osteoporose 
• droog haar 
• verminderde hersenfunctie 
• psychische klachten (o.a. irritaties, 

depressie en angsten) 
 

Bij vrouwen: 
• vaginale droogheid 
• oplvliegers 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te laag oestrogeengehalte? 
 
• de overgang 
• verwijderde eierstokken 
• soms een zeer laag vetpercentage (topsporters en mensen met anorexia) 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• verhoog je vetpercentage en eet voldoende gezonde vetten 
→ vetweefsel is, naast de bijnieren, een zeer belangrijke bron voor oestrogenen 
→ oestrogeen in de bijnier wordt gemaakt uit cholesterol 
• zorg dat je voldoende fyto-oestrogenen binnen krijgt 
 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
oestrogeengehalte te verhogen 
 
• Hormoontherapie: bio-identieke progesterongel 



Te weinig groeihormoon (ten opzichte van cortisol) 
 
Groeihormoon wordt aangemaakt in de hypofyse.  
 
Wat zijn de functies van het groeihormoon? 
Het groeihormoon geeft stevigheid aan de spieren. Daarnaast zorgt het voor de 
verbranding van vet, geeft het energie en stelt het je lichaam in staat zich te 
herstellen. Ook speelt het groeihormoon een belangrijke rol bij de groei van het 
skelet bij jonge mensen en de groei van nagels, haren en collageen.  
 
Waar gaat het vaak mis?  
Als er te weinig groeihormoon wordt aangemaakt zorgt dit voor een afname van 
de spier- en botmassa en een stijging van het vetpercentage. 
 

Hoe kun je een te lage concentratie groeihormoon bij 
jezelf herkennen? 
 
• buikvet 
• dunne, slappe, droge, rimpelige huid 
• weinig spiermassa 
• botontkalking/osteoporose 
• pijnlijke gewrichten  
• dunne lippen en dun haar (ook weinig wenkbrauwhaar) 
• neerslachtige gevoelens 
• weinig energie en concentratieproblemen 
• verstoorde water- en zoutbalans 
• hoog cholesterol 
• smalle kaaklijn 
• kleine lichaamslengte  
• versnelde veroudering en krom lopen 

 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te laag groeihormoonniveau? 
 
• te weinig eiwitten eten 
• een ongeluk met je hoofd (een grote klap kan de hypofyse beschadigen) 
• stress  
• teveel en te lang cardiotrainingen doen en te weinig of geen krachttraining 
• een te grote inname van suikers en koolhydraten (vooral voor het slapen 

gaan) 
• slecht/kort slapen (groeihormoon wordt vooral 's nachts aangemaakt) 
• vaak een trage schildklier 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• eet meer eiwitten 
• ga de juiste krachttraining doen om je groeihormoon te stimuleren 
• eet minder suikers en koolhydraten (vooral niet voor het slapengaan); eet 4x 

per dag 
• pak je stressbron aan en doe oefeningen (je cortisolaanmaak moet omlaag) 
• eet meer eiwitten en voeding rijk aan vitamine B6, zink, magnesium (olie, 

pure chocola, noten), kalium, en vitamine C. 
• zorg voor een goed dag-nachtritme 
 
 
 



Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
groeihormoonaanmaak te stimuleren 
 
• Melatonine 
• Glutamine/ Glycine 
• Ornithine 
• St. Janskruid 
• Citrulline 
• CDP-choline 
• GABA 
• wei proteïne 
• Arginine 
 
 

Mensen die teveel groeihormoon in hun lichaam 
hebben kun je herkennen aan: 
 
• een extreem lang lichaam 
• grote handen, voeten, kaken, oren, kin en neus 

(vergroeide botten) 
• uitstekende wenkbrauwen 
• uit elkaar staande ondertanden  
 
Een tumor in de hypofyse kan verantwoordelijk zijn voor 
een te hoge groeihormoonproductie, waardoor ook 
andere hormonen uit balans raken. Indien mogelijk dient 
het gezwel dan geopereerd te worden.  



Te laag progesteron  
 
Progesteron wordt aangemaakt in de eierstokken, bijnieren en testes, dit wordt 
bij alle drie aangestuurd door de hypofyse. 
 
Wat zijn de functies van het progesteronhormoon? 
Progesteron geeft rust en ontspanning en bevordert je nachtrust. Daarnaast gaat 
dit hormoon botontkalking tegen, bevordert het botweefselopbouw, speelt het 
een rol bij de menstruatie en zwangerschappen en zorgt het ervoor dat je lichaam 
minder vocht vasthoudt. Ook remt het tumorvorming (gaat celgroei tegen) en 
bevordert het vetverbranding. Progesteron kan worden omgezet in cortisol, 
testosteron en oestrogeen. 
 
Waar gaat het vaak mis?  
Veel stress leidt tot omzetting van progesteron in cortisol in de bijnier, waardoor 
de kans op zwangerschap wordt verkleind en het risico op miskramen toeneemt. 
In de overgang daalt de aanmaak van progesteron tot nog maar 5% van de 
normale hoeveelheid. 
 
Hoe kun je een te laag progesterongehalte bij jezelf herkennen? 
 
• een onregelmatige cyclus (een menstruatie die minder dan 4 dagen duurt)  
• veel vocht vasthouden 
• opgezette en gevoelige borsten 
• gewichtstoename 
• stemmingswisselingen (depressieve gevoelens en gedachten) 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te laag progesteronniveau? 

 
• stress 
• de overgang 
 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• sport niet te zwaar 
• beperk stress 
• eet weinig suikers en snelle koolhydraten 
• eet biologisch (zonder e-nummers, 

bestrijdingsmiddelen etc) 
 

Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
progesteronaanmaak te verhogen 
 
• Natuurlijke progesterongel 



Te weinig schildklierhormoon (een langzaam werkende 
schildklier) 
 
Schildklierhormoon wordt aangemaakt in de schildklier, dit wordt aangestuurd 
door de hypofyse. 
 
Wat zijn de functies van het schildklierhormoon? 
Het schildklierhormoon stimuleert de 
vetverbranding, maakt energie vrij, verbetert 
de doorbloeding, versnelt de stofwisseling, 
helpt bij het afvoeren van afvalstoffen, verlaagt 
het cholesterol, versoepelt spieren en 
gewrichten, reguleert de lichaamstemperatuur, 
stimuleert het immuunsysteem en zorgt voor de 
aanmaak van neurotransmitters (serotonine). 
Daarnaast heeft het schildklierhormoon een 
stimulerende invloed op de algehele 
ontwikkeling.  
 
Waar gaat het vaak mis?  
Als de schildklier te weinig schildklierhormoon aanmaakt dan zal het 
basaalmetabolisme (je verbranding in rust, ook wel BMR genoemd) erg laag zijn 
en is het bijna niet mogelijk om af te vallen.  
 
Hoe kun je een te lage schildklierhormoonconcentratie bij jezelf 
herkennen? 
 
• een opgezette schildklier (dikke nek gekoppeld met heesheid, hoesten, 

ademen, stikgevoel) 
• chronische obstipatie/buikklachten 
• zwakkere hartslag, hartkloppingen 
• verminderde eetlust 
• gewichtstoename, lipoedeem, lipoom 
• extreme moeheid, zwaar gevoel in armen en benen 
• versnelde veroudering 
• verzwakt immuunsysteem 
• candida 
• spierzwakte, stijfheid, krampen en verzuring, tintelingen, trage reflexen, 

zwakke pezen/hypermobiliteit 
• geelkleurige handpalmen en voetzolen 
• vocht vasthouden (bol gezicht, vochtzakjes onder je ogen, kuiten, handen, 

voeten, tong) 
• spier- en gewrichtspijn, afwijking in de ruggengraat (scoliose), lage rugpijn, 

artritis, fibromyalgie 
• snel blauwe plekken, spataderen, aambeien  
• bedplassen 
• hoofdpijn/migraine, duizeligheid, evenwichtsproblemen 
• doofheid, oorsmeer, oorsuizingen, staar en andere 

oogklachten 
• bloedarmoede 
• hoog cholesterol 
• te lage of te hoge bloeddruk  
• PMS-klachten, onvruchtbaarheid en vervroegde 

menopauze 
• een droge, ruwe, bleke huid, couperose, psoriasis, bultjes op de achterkant 

van je bovenarmen, minder transpireren 



• een lage lichaamstemperatuur (koude handen en voeten en blauwkleuring wat 
het gevolg is van een slechte doorbloeding) 

• dun, breekbaar haar, snel grijs, haaruitval (ook wenkbrauwen) en breekbare, 
rimpelige nagels, nagelschimmels 

• ADHD, epilepsie, dyslexie, Pfeiffer, Syndroom van down 
 
Psychische klachten 
• psychoses, paranoia, depressie, paniek/nervositeit, constant stressgevoel, 

negatief zelfbeeld, wantrouwen, stemmingswisselingen/labiel, concentratie- 
en geheugenstoornissen, passief/geen actie kunnen ondernemen, lusteloos, 
libidoverlies. 

 
Indien vanaf de geboorte 
• onregelmatige tanden, kleine handen, kleine lichaamslengte en een platte 

neus 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een te laag 
schildklierhormoongehalte? 
 
• ouder worden 
• stress, trauma's, ongelukken 
• te weinig eten/crashdieet/eiwitdieet  (te weinig gezonde vetten, complexe 

koolhydraten en eiwitten etc) 
• teveel sporten/overtrainen 
• een tekort aan jodium en/of selenium 
• donkere vullingen in je gebit 
• teveel koffie drinken 
• een vervuilde lever (toxische stoffen) 
• een lekkende darm 
• diabetes 
• erfelijk oorzaken 
• een auto-immuunziekte (o.a. Hashimoto) 
• een te laag testosterongehalte en groeihormoon en 

teveel oestrogeen 
 
Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• eet 6x per dag om je stofwisseling hoog te houden en eet voldoende 

complexe koolhydraten, vetten en eiwitten  
• sport kort en intensief 
• drink weinig tot geen koffie 
• pak je stressbron aan en doe ontspanningsoefeningen 
• eet voeding die rijk is aan jodium, zink, selenium, vitamine B en C. 
• stimuleer groeihormoon en testosteron en voorkom 

insulineresistentie/diabetes (zie eerdere hoofdstukken) 
• drink gezuiverd water 
• voorkom eiwittekort 
• voorkom een lekkende darm 
 
Specifieke voedingssupplementen die je kunt gebruiken om je 
schildklierhormoonaanmaak te verhogen 
 
• Jodium 
• Selenium 
• Vitamine B1 
• IJzer 
• Koper 



• Ashwaganda 
• Maca 
 
Een te snel werkende schildklier, waarbij teveel T4 en T3 wordt aangemaakt, 
kan ontstaan door auto-immuunziektes of door een tumor of ontsteking in de 
hypofyse of schildklier. 
 
Symptomen die daarbij horen zijn: 
• hartklopping en een hoge hartslag 
• gejaagdheid, nerveus zijn, trillende 

spieren/bewegingen 
• snel zweten, warme/vochtige/dunne huid 
• afvallen (en toch een voldoende eten) 
• actievere darmwerking (diarree) 
• slappe spieren 
• bolle, uitpuilende ogen 
• botontkalking 



Melatonine 
 
Melatonine wordt aangemaakt in de pijnappelklier (epifyse) en wordt 
geproduceerd uit serotonine. 
 
Wat zijn de functies van het melatoninehormoon? 
Het melatoninehormoon ondersteunt het immuunsysteem en speelt een 
belangrijke rol bij de nachtrust (inslapen en doorslapen). Ook is het een van de 
sterkste antioxidanten die je lichaam zelf aanmaakt. Antioxidanten helpen het 
lichaam bij het elimineren van vrije radicalen en gifstoffen om zo ziektes te 
bestrijden en gezond te blijven. 
 
Waar gaat het vaak mis? 
Melatonine wordt ook wel het slaaphormoon genoemd. Als 's avonds je 
bloedsuikerspiegel en cortisolaanmaak tot een minimum zijn gezakt komt het 
melatoninehormoon vrij. Het is dus belangrijk dat je ’s avonds geen suikerrijke of 
koolhydraatrijke producten meer eet, en dat je rust neemt en jezelf voorbereidt 
op het slapen. Het melatoninehormoon zorgt er namelijk voor dat je in slaap valt.  
De productie van het melatoninehormoon wordt ook beïnvloed via je dag-
nachtritme. Mensen die erg laat naar bed gaan, korte nachten maken of 
onregelmatig werken hebben daarom een grotere kans dat er een disbalans in de 
hormoonhuishouding ontstaat. Ook een uitgeputte bijnier (burn-out) kan leiden 
tot een disbalans in het melatoninegehalte. 
 
Voorbeeld: Je bent de hele dag gestresst geweest op het werk. Als je thuis komt 
moet je nog eten koken, een was draaien en ook nog even je mail checken. 
Uiteindelijk plof je op de bank en flitsen de televisiebeelden langs je heen. Je 
snackt nog even wat en duikt vervolgens veel te laat je bed in. Je bent moe, 
maar toch kun je niet in slaap komen...  
 
Hoe kun je een te laag melatoninehormoongehalte bij jezelf herkennen? 
• lastig in slaap kunnen vallen 
• steeds wakker worden 
 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een verstoorde melatonine-
aanmaak? 

 
• een tekort aan daglicht (hele dag binnenzitten)  
• ouder worden (de kwaliteit van je slaap 

vermindert) 
• suikers, koolhydraten, alcohol of cafeïne 

gebruiken voor het slapen gaan 
• stress 
 
 

Wat zijn de mogelijke oplossingen? 
 
• pak je stressbron aan en doe eventueel ontspanningsoefeningen of 

ademhalingsoefeningen voor het slapen gaan 
• zorg voor een regelmatige dag-nachtritme 
• zorg dat je voldoende wordt blootgesteld aan daglicht 
• probeer iedere nacht minimaal 7 uur te slapen voor een goede aanmaak van 

verschillende hormonen 
• eet s' avonds laat geen suikers en koolhydraten meer 
• maak je slaapkamer goed donker en zorg dat er voldoende frisse lucht is 



In het kort grehline en leptinehormoon 
 
Grehline wordt vooral aangemaakt in de maag en leptine door vetcellen.  
 
Wat zijn de functies van de hormonen? 
Leptine zorgt voor een onderdrukking van het hongergevoel, grehline zorgt juist 
voor het opwekken van eetlust. Het is daarom heel belangrijk dat beide 
hormonen in balans zijn. Als alle andere hormonen in balans zijn, zijn grehline en 
leptine ook automatisch in balans 

 
 


