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Deze week... 

- Digitale detox 

- Complimenten geven 

- Vrouwelijke cyclus 

- Motivatie /Valkuilen 

 

Digitale detox  

Regelmatig  begeleid ik detox weken. Dit is dan met lichte maaltijden, met  lage belasting 

voor de vertering, of sappen in plaats van lichte maaltijden. Beide  worden ondersteund 

door supplementen om tekorten te voorkomen. Dit is om het lichaam te ontgiften. Ook 

is het de bedoeling dat hier rust bij genomen wordt. Blijft een lastig iets dat rust 

nemen...  

We leven in een drukke wereld 
Wij gaan deze week ook detoxen, maar dan digitaal. Dit geeft zoveel rust en tijd; wij 

hebben het toch zo druk! Waarom doen wij dit? Een like op facebook, de blauwe vinkjes 

bij een What’sAppbericht... een reactie op een bericht geeft een kleine afgifte van do-

pamine. En zoals je vorige week kon horen in de video, vinden we dopamine wel fijn.  

Vroeger zat je in een wachtkamer (tandarts, dokter) of bijvoorbeeld bij de bushalte  en 

dan deden we even niets. We keken een beetje rond. En nu, overal waar we vroeger de 

tijd kregen om een beetje op te laden, zitten we op de telefoon en krijgen we heel veel 

informatie binnen. We krijgen teveel informatie en niet de tijd om alle informatie te 

verwerken. Hierdoor ontstaat teveel stress.  

We hebben tijd nodig om op te laden. Even écht niksen; zoals wij dat nu doen met een 

kwartier stilzitten. 
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Opdracht 1 

Hoe vaak pak jij je telefoon om te kijken op What’sApp, op facebook, of je gebeld bent? Is 

dit maar 3 keer per dag, dan is een digitale detox voor jou misschien niet nodig. Volgens 

een onderzoek van RTL Nieuws, kijken we gemiddeld 5x per uur op de telefoon. Maar is 

dat vele malen vaker, doe dan maar eens mee...! 

 

 Hou eens bij, hoe vaak pak jij je telefoon? 

 En waarom pak je steeds je telefoon; is het gewoonte, is het verveling? 

 Ben jij wel eens je telefoon vergeten en hoe voelde dat? 

 

Er is een app voor op de telefoon      die jou kan helpen om minder online te zijn.  Bij-

voorbeeld voor Android en Iphone is er de app “Forest”. Je geeft dan een bepaalde tijd 

aan dat je de telefoon niet mag checken. Dan groeit er een boompje. Check je toch de 

telefoon in de tijd waarin het niet mocht, dan gaat het boompje dood.   

 

 

Dan heb je ook nog de app “Moments” voor de Iphone en voor Android de app “Quality 

time”. Beide laten zien hoe vaak je online bent. 

 

J 
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Opdracht 2 

Geen smoesjes “ik moet bereikbaar zijn voor mijn werk”, want dit is echt niet nodig van ‘s 

morgens 7 uur tot ‘s avonds 23.00 uur. En als je gebeld moet kunnen worden voor het 

werk, pak dan een oude telefoon zonder internet. Of zet alles uit, zodat je alleen gebeld 

kunt worden.  

 

Ga de uitdaging aan met iemand uit je omgeving. Daarmee spreek je af om een 

bepaalde tijd de telefoon niet te gebruiken  (partner/collega/kind/vriend/vriendin bijv).  

 

Je kijkt even alles na (e-mail, Facebook, What’sApp, Twitter enzovoorts), daarna zet je de 

telefoon op stil en legt deze weg voor een bepaalde tijd.  

 

 Wat is die tijd dat je niet mag kijken? En na die tijd, hoe lang mag je dan kijken? En dan 

weer een afspraak ? 

 

Je zult zien; het geeft rust en je kunt lekker doorwerken. Geen afleiding van die telefoon.  

 Voelt dit ook zo voor jou? En als je naderhand terugblikt; voelde het voor jou zo? 

 

Opdracht 3 

Als opdracht 2 lukt, blijf je deze steeds herhalen en neem je opdracht 3 erbij. Wanneer je 

in de ochtend wakker wordt - het liefst door een gewone wekker en niet door de tele-

foon - kijk dan niet meteen naar wat er binnen is gekomen. Sta eerst op, kus je partner 

en je kinderen, en ná je ontbijt kijk je pas wat er is. Zorg dat meldingen uit staan van 

What’sApp en bijvoorbeeld Facebook. 

 

 Hoe voelde dit voor jou?  

  

Opdracht 4 

Laat je telefoon eens een halve dag thuis. Heb je deze nodig voor je werk? Doe dit dan 

een hele avond tot de volgende dag. Echt, het voelt misschien heel raar en misschien 

krijg je een lichte paniek, maar je zult ervaren dat het lekker rustig is. Schrijf op hoe het 

voelde.  
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Complimenten geven en complimenten geven aan jezelf 

Wij zijn daar helaas niet zo scheutig mee. Daarnaast zijn mensen vaak op negativiteit 

gericht. We kijken dus eerder naar wat niet zo goed is, dan naar wat  wel goed is gegaan. 

(wij niet, wij hebben geleerd om naar positief denken te gaan!) 

 

Opdracht 5 

Kijk nu eens bij jezelf. Waar ben jij trots op?  

 

 A In je leven  

1 

2 

3 

4 

5 

 

 B in dit programma  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Vul deze twee lijsten van 5 punten in en laat dat dan eens echt tot je doordringen.  

 

Let op dat je het niet kleiner maakt dan dat het in wezen is. Je mag daar echt trots op 

zijn. Je mag respect hebben voor jezelf en de stappen die je in het verleden en deze 12 

weken hebt gezet. Dus, ga zien wat je bereikt hebt en laat dat echt tot je doordringen.  

 

 

Opdracht 6  

Beloning. Beloon jij jezelf wel eens? Jij verdient dat gewoon, dus gun het jezelf. Waar ga 

jij jezelf mee belonen? 
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Vrouwelijke cyclus 

In welke fase zit jij? We hebben meerdere fases: in de pubertijd als de menstruatie be-

gint, de fase  zwangerschap en als je kinderen hebt, de pre-menopauze overgang  en uit-

eindelijk de menopauze.  

 

Herken je onderstaande?  

 PMS klachten (pre menstrueel syndroom) dit kan op alle leeftijden ontstaan 

 Hevige menstruatie  (oestrogeendominantie)  

 Geen of weinig menstruatie (PCOS)  

 Meerdere dagen per maand niet lekker in je vel zitten 

 Of nog erger, een heeel kort lontje en ruzie maken (een heks is er niks bij     ) 

 Neerslachtig 

 Een opgeblazen gevoel buikpijn 

 Obstipatie  

 Hoofdpijn / migraine 

 Vocht vasthouden 

 Vreetbuien / snaaien 

 Geen zin in sex 

 Zin in zoet 

 Snel huilen  

Het hormoon oestrogeen hebben we al besproken. Deze verandert steeds, zoals je da- 

delijk ziet in de grafiek. Daalt de oestrogeen voor je menstruatie, dan zakt ook je positie-

ve gevoel. Testosteron stijgt net voor de eisprong. Hierdoor krijg je vaak meer zin in sex. 

Dan hebben we nog progesteron. Wanneer deze in balans is met oestrogeen is dat goed 

maar deze zorgt voor de menstruatie, dat we bijvoorbeeld willen eten en niet actief zijn.  

 

We gaan uit van een 28 daagse cyclus. In iedere week zijn de hormoonniveaus anders en 

dat beïnvloedt hoe je je voelt. Onderstaand schema van de cyclus geeft de verschillende 

stemmingen goed weer. 

q 
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• Week 1: In de eerste week van de cyclus is de vrouw ongesteld. Deze week kan soms 

gepaard gaan met menstruatieklachten, waardoor je je vooral aan het begin minder 

goed voelt. Oestrogeen begint in deze week toe te nemen, waardoor je juist weer wordt 

opgepept. 

 

• Week 2: Oestrogeen blijft stijgen. Deze week voel je je dan ook het beste. Aan het einde 

van de week stijgt het testosterongehalte: je krijgt meer zin in seks. 

 

• Week 3: De hoeveelheid oestrogeen daalt enorm in korte tijd. Progesteron wordt juist 

aangemaakt en je humeur slaat om. Eetbuien en neerslachtigheid liggen op de loer. 

 

• Week 4: De hoeveelheid oestrogeen daalt verder, tot een dieptepunt. Progesteronni-

veaus gaan ook omlaag. Ook zakt hier ons serotonine, ons "gelukshormoon". Deze week 

wordt ook wel de ‘premenstruele week’ genoemd, waarin ook het bekende premenstru-

ele syndroom (PMS) bij sommige vrouwen optreedt. Dit is qua humeur dan ook de 

slechtste week. Chagrijnigheid, neerslachtigheid, moeheid, hoofdpijn en andere PMS 

symptomen kunnen zich voordoen. 

 

 

Iedere vrouw heeft een andere gevoeligheid voor de verschillende hormonen. Boven-

staande is dan ook een ‘gemiddelde’, waar niet alle vrouwen zich even goed in kunnen 

vinden. Hoe gevoelig jij bent voor deze schommelingen, en hoe erg de schommelingen 

zijn, kunnen we beïnvloeden door een gezonde leefstijl. Gezond eten, stressbalans en 

beweging hebben invloed hierop. De onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld PCOS is 

insulineresistentie en insulineresistentie pak je aan met een gezonde leefstijl.   
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Eetbuien 

Eten omdat jij je niet goed voelt, om jezelf te troosten. Maar je weet uit het verhaal van 

de soorten honger, dat je andere troost moet zoeken. Vraag om een knuffel, een arm 

om je heen, neem een lekker warm bad en ga op tijd naar bed. En eet wat extra gezond 

eten, zodat je niet naar het verkeerde grijpt. Tegelijkertijd met het zakken van oestro-

geen daalt ook serotonine en deze zorgt nou net dat wij ons goed voelen. Dus, ben lief 

voor jezelf en zorg goed voor jezelf. Als we een kort lontje hebben en onze emoties 

nogal op en neer gaan, hebben we meer stresshormoon. Daardoor minder energie en 

bloedsuikerverhoging en daardoor ook meer honger. 

 

Stemmingswisselingen 

Veel vrouwen ervaren de dagen voorafgaand aan de menstruatie dat ze een lontje heb-

ben. Zelfs zo dat ze zichzelf niet meer herkennen. Deze stemmingswisselingen zijn ook 

het gevolg van hormonen die ten opzichte van elkaar uit balans zijn geraakt. Pre Men-

strueel Syndroom of PMS is niets anders dan een hormonale disbalans. Zorg goed voor 

jezelf, plan niet teveel; neem je rust en leef gezond. Soms is er extra hulp nodig. Dan kan 

ik jou adviseren met supplementen. 

 

 

 

Aankomen voor je menstruatie overgangsperiode  

Voeding en beweging hebben  invloed, maar als je hormonen uit balans zijn, kan je dik 

worden door slechte stofwisseling. Of dik blijven. Teveel insuline in je bloed zorgt ervoor 

dat je op dat moment geen vet kunt verbranden. Teveel xeno-oestrogenen uit je voeding 

of gifstoffen uit je omgeving kunnen zorgen voor hardnekkige vetopslag. Een traag wer-
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kende schildklier zorgt ook voor een lage vetverbranding. Kortom: gezond eten maar 

toch vet of vocht vasthouden, wijst ook vaak op een hormonale disbalans. 

 

Libido  

70% Van de klachten over een laag libido, heeft een hormonale oorzaak. Ook wij vrou-

wen hebben testosteron nodig om zin te krijgen in vrijen. Wij maken ook testosteron 

aan. Een teveel aan oestrogeen (zware menstruaties) of juist een te weinig aan oestro-

geen (overgang) kan de oorzaak zijn van een te laag testosteron. Maar ook ons schild-

klierhormoon- en cortisolniveau (dus stress) hebben hier invloed op.  

 

 

 

 

Overgang  

De overgang is de tijd dat er geen eitjes meer zijn en de oestrogeenproductie afneemt, 

net zoals progesteron. Als er een jaar geen menstruatie is geweest, volgt de menopau-

ze. Er gebeurt veel in deze periode. Als je kinderen hebt, dan hebben zij minder zorg 

nodig. Ze gaan uit huis, jouw lijf verandert. Je kunt niet meer zo goed aan alles meedoen, 

je hebt minder energie. Veel vrouwen slapen slechter. Veel vrouwen gaan minder bewe-

gen. Oestrogeen zakt, waardoor veel vrouwen minder gaan zorgen en meer voor zich-

zelf gaan zorgen. 

 

Door verminderd oestrogeen kunnen lichamelijke klachten ontstaan   

Aan onder andere rusteloze benen is, met de juiste soort magnesium, wel wat te doen. 

Houd rekening met hormonale migraine en opvliegers. Andere klachten zijn het heel 

warm krijgen met (soms) een rode nek, hoofd en zweten. De thermostaat is te gevoelig 

(slijtage ouder worden) en de "verwarming" slaat al aan bij een heel klein temperatuur-

verschil in ons lijf. Dit verergert wel bij een ongezonde leefstijl zoals stress en de ver-

keerde voeding. Droge slijmvliezen bij de ogen, neus, mond, gewrichten en vagina horen 

er ook bij. Vrijen is dan niet fijn, dus neem daar hulpmiddelen bij zodat het niet pijnlijk is. 

 

 



 

9 

 

 

 

 

Gewricht en/of spierpijn 

Dit ontstaat door onder andere droge slijmvliezen, brozere botten en spieren die minder 

gevoed worden door een vertraagde stofwisseling en vaak ook minder bewegen. Maar 

er kan ook botontkalking zijn doordat oestrogeen zakt. Soms is het nodig om dit te 

ondersteunen met supplementen, maar met gezond eten help je ook zeker. Als je ‘s 

ochtends al stijf je bed uitkomt en daardoor weer minder gaat bewegen, lever je spier-

kracht in en voor de aanmaak van bot hebben we nodig dat je voet de grond raakt met 

bijvoorbeeld wandelen. 

 

Metabolisme/stofwisseling  

Willen we een gezond gewicht, dan is onder andere een goede stofwisseling van belang, 

zoals jullie al weten uit het 12-weken programma. In de overgang verandert de stofwis-

seling. De behoefte naar vitamines en mineralen wordt groter om omzettingen/proces-

sen in ons lichaam goed te laten verlopen. Soms is een supplement aan te bevelen. Vaak 

verandert ook ons gedrag; we komen minder in beweging, minder buiten  en koken on-

gezonder, omdat we minder in beweging zijn en daardoor minder ontspannen, hebben  

we minder eetlust. Bijvoorbeeld als de kinderen uit huis zijn, heb je minder zin om ge-

zond te koken. Je hoeft niet perse te gaan hardlopen, maar je kunt ook denken aan wan-

delen, mediteren, yoga. Vaak werkt het beter als je dit ergens gaat doen. Dat motiveert 

maar als je een goede discipline hebt, kun je op Youtube ook vanalles vinden. 

 

Met een gezonde leefstijl kunnen we onze cyclusbeleving beïnvloeden en dat doen we in 

dit programma. Door meer balans in de hormonen, verminder je de klachten. Het eten 

van veel groenten en natuurlijke voeding! Hiermee help je ook de lever om hormonen af 

te breken en af te voeren. Door gezonde vetten kun je geslachtshormonen aanmaken 

en die zijn nodig. Door goed te bewegen (iets wat jij leuk vindt) verbeter je je stofwisse-

ling, de afvoer en verminder je stress. Water drinken volgens het schema helpt hydrate-

ren, processen verlopen beter. Het helpt bij het afvoeren via de nieren. Door goed te 

slapen krijg je herstel, maar als vrouw zul je moeten zorgen voor herstelmomenten, ook 

over de dag. Zorg voor een goede stressbalans. Zeg eens vaker nee en kies voor rust. 

Zet je telefoon eens uit, doe een kwartier niks. Neem eens de tijd voor je zelf. Stop met 

de dingen die jou veel energie kosten en niet leuk zijn. Knuffel veel en heb sex. Dat is 

goed voor je hormoon oxcetosine en serotonine; de tegenhangers van cortisol.  

 

Rusteloze benen 

Een heel vervelend gevoel in de benen. Veel mensen kunnen hierdoor ook niet goed 

slapen. De precieze oorzaak is niet bekend. Men denkt dat er een afwijking is in het 

centraal zenuwstelsel; een verstoorde werking van dopamine. Deze hebben we al be-

sproken in het vorige hoofdstuk. Dopamine geeft ook signalen door aan de spieren die 

we nodig hebben om te bewegen, en hier gaat het niet helemaal goed. Om dit te ver-
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minderen kijk ik naar dopamine natuurlijk, maar ook naar tekorten. Mineralen zoals 

ijzer, maar ook vitamine B12 - B11 – feritine. Is er iets gebeurd, bijvoorbeeld een on-

geluk, zwangerschap? Bloedarmoede; hoe is het met je darmen en darmflora? Heb je 

voedselintoleranties? Welke medicatie slik jij? Uit onderzoek blijkt dat er vaak ijzertekort 

is in de hersenen (in de substantia nigra), deze heeft te maken met beweging. 

 

Orthomoleculaire voedingssuppletie kan helpen om cyclus (PMS) en/of overgangsklach-

ten te verminderen. 

 

 

Opdracht 7 

Motivatie. Waarom wil je veranderen, waarom wil je gezonder leven? "ik wil gezonder 

zijn, ik wil meer energie, ik wil afvallen" maar wáárom, wat bréngt dat jou?  Kijk naar je 

vorige antwoorden. Beschrijf deze nog eens. Kom je nog dieper tot de kern? 

 

 

Opdracht 8 

Vorige keer heb je een brief geschreven aan je toekomstige zelf. Hoe zou je leven eruit 

zien als je niet verandert? Beschrijf die ook eens. Dat je nu niet afvalt maar doorgaat met 

ieder jaar een paar kilo aankomen. Allerlei klachten die alleen maar erger worden... 

 

Je motivatie en het beschrijven van wat het jou oplevert, helpt jou om door te gaan. En 

dan is wat het oplevert niet 10 kilo afvallen, maar wat dát oplevert voor jou. “Ik kan 

kleding aan waar ik blij van word”, en “ik kan lekker bewegen met mijn kinderen”, “ik voel 

minder klachten”, enzovoorts. Schrijf op: hoe ga jij het volhouden, jezelf motiveren, ook 

na deze 12 weken? Ook als het even tegenzit? 

 

 

Opdracht 9 

Valkuilen. Het hoeft niet perfect, denk aan de 80/20 regel. Wat zijn/waren jouw valkui-

len? Hoe ga je hier mee om in de toekomst? 

 

 

Recepten  

Zie beschrijving bij de recepten. Langzaamaan ga jij het zelf doen! 
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                                            Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Uit mijn programma mag niets gekopieerd  of doorgestuurd worden aan derden.  Als ergens 

copyright op rust, mag je het alleen gebruiken met toestemming van mij, de maker. Onge-

wenste verspreiding, op welke manier dan ook, zal juridische gevolgen hebben. Wil je toch iets 

delen, vraag dan eerst om toestemming per mail. We kunnen via het IP adres zien of er ande-

ren inloggen en dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer, de 

inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. 

 

Met vriendelijke groet, Angelien van den Heuvel | Gezondheidscoach 


