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Testimonials

‘Ik had bloedsuikerschommelingen en was kool-
hydraatverslaafd. Van Vivian kreeg ik de tip dat 

ik ‘vetter’ moest gaan ontbijten met dingen als ei, 
roomboter en avocado. En het werkt! Ik ben zo 

blij dat ik nu de tools heb om gezond eten vol te 
houden en me goed te voelen.’  MARINA

‘Na een masterclass bij Vivian en het lezen 
van haar boek viel alles op z’n plek. Met haar 

tips was ik al na een paar weken van mijn 
darmklachten af en kreeg ik meer energie. 

Ik houd het nog steeds goed vol omdat ik weet 
wat ik ervoor terugkrijg.’  FLEUR 

‘Ik kampte met vruchtbaarheidsproblemen, 
maar na de adviezen van Vivian werd ik toch 

zwanger en kon ik een gezonde en sterke dochter 
op de wereld zetten.’  LOES 

‘Na een postnatale depressie hield ik mijn 
hormoonhuishouding in balans door op voeding 

te letten en met regelmaat te bewegen. Dit 
werd een nieuwe levensstijl. Nu ik richting de 

overgang ga, ben ik preventief te werk gegaan. 
Door de op maat voorgeschreven supplementen 

is mijn energielevel verhoogd, ervaar ik meer 
balans en minder stemmingswisselingen.’  ANJA 

‘Ik kwam bij Vivian met pre-overgangsklachten 
en ik wilde niet meer aan de synthetische 

hormonen. Na een adviesgesprek ben ik mezelf 
meer rust gaan geven, meer gaan bewegen, 

anders gaan eten en supplementen gaan nemen. 
Ik ben nu drie maanden verder en voel me 

stukken beter!’  NATASHA 

© Vivian Reijs
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�3�2./3�'4*0�OU��+,-�%S#�S!(+&('�'S"'S;:S
,-�))�'UUS0:3�/*�1ezen dat bijna alle westerse 
vrouwen wel op een of andere manier last hebben 
van de hormonen en dat dat niet zo hoort! En daar 
,&&3�<*�):8�.*98�&&3�doen. Maar allereerst ga ik 
jullie uitleggen wat hormonen zijn. Het woord 
‘hormoon’ komt van het Griekse woord hormao, 
wat ‘in beweging zetten’ betekent. En dat is ook 
precies wat hormonen doen: ze geven onze ellen 
allerlei dra hten  aar ee e nvl eden ze je 
slaap, je stemming, je gewicht, je vruchtbaar-heid, 
je s ijsvertering, l eddru , et etera  e unt je 
zelfs afvragen wat er niet in je lijf door hormonen 
w rdt e nvl ed  

In totaal komen er in ons lichaam ruim vijftig 
hormonen voor, te veel om in dit boek te bespre-
ken. En dat is ook helemaal niet nodig om hor-
monaal in evenwicht te komen en te blijven. Wij 
gaan met de hormonen aan de slag die er voor 
een goede balans het meest toe doen. Dat zijn je 
geslachtshormonen, insuline, cortisol, melatonine, 
groeihormoon en schildklierhormoon — zie blz. 20��
.3�UU��+,-�%S#�S!(+&('�'S"'S;:S,-�))�'UU voor een 
beschrijving van deze hormonen. Deze hormonen 
werken allemaal samen en als de een uit balans 
raakt compenseert een ander hormoon dit weer. 
Daarom is het best een klus om de juiste balans te 
zoeken. 

HOE WERKEN HORMONEN? 
Hormonen worden aangemaakt in een aantal 
hormoonklieren in ons lichaam, onder andere in de 
schildklier, alvleesklier (pancreas), geslachtsor-
ganen en bijnieren. Deze gespecialiseerde klieren 
geven de hormonen aan het bloed af, zodat ze 
elders in je lijf hun werk kunnen doen. 

Van hormonen is het belangrijk dat er niet te veel 
en niet te weinig in je bloed circuleren. Daarom 
zitten er in de hersenen twee belangrijke hor-
moonklieren die de hormoonproductie kunnen 
stimuleren of juist afremmen: de hypothalamus 
en de h se  e unt eggen dat de e twee de 
centrale regelkamer van onze hormonenproductie 
vormen. 

Is bijvoorbeeld de hoeveelheid cortisol in het bloed 
te laag? Dan signaleert de hypothalamus dat en 
zal die de hypofyse aansporen om een stimu-
lerend hormoon naar de bijnier te sturen, die de 
bij nier weer aanzet tot cortisolproductie. Regis-
treert de hypothalamus dat er vervolgens weer 
voldoende cortisol in het bloed is? Dan vraagt hij 
de hypofyse om een remmend hormoon naar de 
bijnier te sturen, die dan stopt met de cortisolpro-
ductie. En zo heeft elk hormoon een eigen regel-
kring en is het op peil houden van je hormoonspie-
gel een voortdurend proces.

Vind je dit wat ingewikkeld klinken? Vergelijk het 
dan eens met de werking van de thermostaat in je 
huis. Stel dat je die op 18,5 graden hebt staan. Dan 
slaat de verwarming aan als het koeler is. Zodra 
de thermostaat meet dat de temperatuur weer op 
peil is, slaat deze weer af. Op dezelfde manier zor-
gen de hypothalamus en hypofyse er dus voor dat 
er niet te veel, maar ook niet te weinig hormonen 
in je bloed zitten. 

Zodra hormonen niet meer nodig zijn, worden ze 
in je lever a ge r en  e a raa st en verlaten 
vervolgens je lichaam via je darm of nieren. Deze 

HOOFDSTUK 1 
Wat zijn en doen onze hormonen? 

Minicursus fix jouw hormoonbalans
VIVIAN REIJS

© Vivian Reijs

https://www.vivonline.nl/productaf/herstel-je-hormonen-in-10-stappen-vivian-reijs/
https://www.vivonline.nl/productaf/herstel-je-hormonen-in-10-stappen-vivian-reijs/


"12

organen hebben dus een heel belangrijke functie 
voor een goede balans in je hormoonhuishouding. 
Daar komen we in -*9 boek UU��+,-�%S#�SS
!(+&('�'S"'S;:S,-�))�'UU�uitgebreid op terug. 

JUISTE SLEUTEL OP HET SLOT
Hoe weten hormonen naar welke cel ze moeten 
gaan? Daar heeft het lichaam een heel ingenieus 
systeem voor bedacht. Alle cellen hebben recep-
toren aan de buitenkant en hormonen hebben al-
lemaal een eigen sleutel, die past op een bepaald 
sl t, een s e i+ie e re e t r  dra een h r n 
op die manier ‘de deur’ van de cel opent, kan het 
hormoon zijn opdracht aan de cel geven, die de 
taak vervolgens uitvoert. 

ALLES HEEFT EEN RITME!
Al je hormonen functioneren in een ritme met 
elkaar, en dat is een voorwaarde voor een goed 
functionerend lichaam. Cortisol is bijvoorbeeld 
vooral overdag actief, terwijl melatonine juist  
’s nachts zijn werk doet. Waar merk je dat aan? 
Nou, dan slaap je lekker, word je uitgerust wakker 
en heb je zin in de dag.

Er zijn allerlei factoren die het ritme van de 
hor n r du tie unnen verst ren  e ent vast 
wel iemand in je omgeving die graag zwanger 
wilde worden, maar wat niet wilde lukken, ondanks 
alle intensieve behandelingen in het ziekenhuis. 
Pas op het moment dat ze accepteerde dat ze 
geen kind zou krijgen, en er dus rust over haar 
heen kwam, raakte ze alsnog zwanger. 

Dit voorbeeld laat zien dat stress funest is voor je 

hormoonbalans en vooral voor je vruchtbaarheid. 
Niet alleen je geslachtshormonen lijden hieronder, 
dat doet bijvoorbeeld ook je schildklierhormoon, 
waardoor je merkt dat je bijvoorbeeld vermoeider 
bent, slechter slaapt, je huid minder gaat stralen, je 
haar futloos wordt en je nagels afbreken. 

Maar ook andere factoren kunnen je hormoon-
balans verstoren, zo kan de aan- en afbraak van 
hormonen gebrekkig verlopen, kunnen receptoren 
het niet goed doen, en kunnen niet-lichaamseigen 
st en en  e aalde v edings iddelen i h 
gedragen als hormonen. Intrigerend? We komen 
hier  n g uitge reid terug, t de l ssingen 
natuurlijk!

Je kunt je zelfs 
afvragen wat er 
niet in je lijf door 
hormonen wordt 

beïnvloed
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Deze voeding heeft een positief effect op de 
hormoonhuishouding. Het belast de darmen zo 
min mogelijk en zal de schildklier en bijnieren 
juist voeden in plaats van tegenwerken. Voe-
ding speelt echt een enorme rol in het pad om je 
hormonen weer in balans te brengen. 
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200 ml amandelmelk
½ banaan 
1 el amandelpasta
1 tl vanille-extract
1 tl gemalen kaneel
1 tl macapoeder
1 el rauwe cacaopoeder
1 el vanille proteïnepoeder 
(optioneel) 

Extra nodig
blender

1  Doe alle ingrediënten in de blender en pureer 
tot een gladde smoothie. Garneer de smoothie 
eventueel met plakjes banaan en wat cacao-
nibs.

Choco-macasmoothie

VOOR 1 PERSOON
BEREIDINGSTIJD 5 MINUTEN 

© Vivian Reijs
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1  Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed een 
cakevorm met bakpapier (of gebruik een 
siliconen cakevorm).

2  nijd de ngedr gde t aten fijn en d e 
ze in een kom. Voeg het ei, het rundergehakt, 
het boekweitmeel en de oregano toe. Pers  
de n  er ven en need alles g ed  
door elkaar.

3  Doe het gehakt in de cakevorm. Snijd de 
tomaat in plakjes en leg ze op het gehakt, duw 
ze er een beetje in. Bak het gehaktbrood circa 
40 minuten, of tot het goudbruin en gaar is.

50 g zongedroogde tomaten
1 ei 
500 g biologisch rundergehakt
75 g boekweitmeel
2 tl gedroogde oregano 
 tenen no oo

1 tomaat

Extra nodig
cakeblik

Italiaans gehaktbrood met tomaat

VOOR 4-6 PERSONEN
VOORBEREIDING 10 MINUTEN 

OVENTIJD 40 MINUTEN

© Vivian Reijs
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Voor de komkommersalade
 g e ogh t

1 komkommer
1 winterpeen
 teent es no oo

1 takje munt

Voor de kalkoenburgers
500 g kalkoengehakt
60 g kokosmeel
1 ei
2 el grofgehakte bladpeterselie
2 tl mosterd
1 el boter

4 grote rodekoolbladeren

Extra nodig
blokrasp

1  Maak eerst de komkommersalade. Leg een 
schone keukendoek in een zeef en schep de 
yoghurt erin. Hang de zeef boven een kom en 
laat de yoghurt minimaal 30 minuten uitlekken. 
Schep de uitgelekte yoghurt in een kom.

2  as  de er en winter een fijn en ha  
de n  en unt fijn  er de er, 
w rtel, unt en n  d r de ghurt en 
breng op smaak met peper en zout.

3   Schep het kalkoengehakt in een kom en voeg 
het kokosmeel, ei, de peterselie en mosterd toe. 
Voeg naar smaak peper en zout toe en kneed 
het geheel goed met je handen. Vorm er vier 
burgers van en druk goed aan.

4  Verhit de boter in een koekenpan en bak de 
burgers in circa 8 minuten goudbruin en gaar. 
Keer ze halverwege. Serveer de burgers op de 
koolbladeren met de komkommersalade erbij.

Kalkoenburgers met knoflook-komkommersalade

VOOR 4 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD 15 MINUTEN 
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Checklist hormonen

•  Osteoporose/
osteopenie

•  Droge ogen/huid/
mond

•  Nachtzweten/
opvliegers

•  Cholesterol hoog
•  Hart- en vaat-

problemen
•  Te korte/ te lange

menstruatiecyclus
•  Vermoeidheid
•  Snelle huid-

veroudering
•  Geheugen-

problemen
•  Blaasontstekingen/

urineweginfecties
•  Schildklier-

problemen

•  Regelmatig
schimmelinfecties

•  Mentale klachten/
stemmings-
wisselingen

•  Depressie, angst
•  Slaapproblemen
•  Verminderd

reukvermogen
•  Vetverdeling meer

op de buik en
minder op de billen
en benen

•  Vaginale droogheid
•  Oorzaken:

menopauze/
ondergewicht

• Moeilijk opstaan
• Lage bloeddruk
• Lage bloedsuiker
•  Niet stressbesten-

dig: gevoelig voor
licht, geur, geluid

•  Hoge ontstekings-
gevoeligheid/
slechte resistentie
tegen infecties

•  Slaapproblemen
•  Slecht geheugen/

concentratie-
stoornissen

•  Allergie en auto- 
immuniteit

•  Vermoeidheid

•  Allergieën
•  Frequent plassen
•  Drang naar zout en/

of zoet
•  Duizeligheid
•  Eczeem, psoriasis
•  Hyperpigmentatie

van de huid
•  Laag libido
•  Maag-darmklachten
•  Nervositeit
•  PMS
•  Snel ge rriteerd
•  Spierzwakte
•  Totale zwakte
•  Vermoeidheid

Oestrogeen Oestrogeen laag Oestrogeen hoog/dominant

Cortisol Cortisol laag/cortisolresistentie Cortisol hoog

•  Hevige bloedingen/
menstruaties (met
soms ijzertekort)

•  Gespannen/
gevoelige borsten

•  Vrouwelijke borst-
vorming bij mannen

•  Cellulitis
•  PMS
•  Meer vetopslag in

kuiten, bovenbenen
en billen

•  Vocht vasthouden
•  Angst, depressie
•  Hoofdpijnen
•  Nerveus/onrustig/

snel ge rriteerd

•  Opgeblazen gevoel
•  Schildklier-

problemen
•  Slaapproblemen
•  Snelle gewichts-

vermeerdering
•  Stemmings-

wisselingen
•  Vaginale

schimmelinfecties
•  Vleesbomen in

de baarmoeder
•  (Oestrogeen-

dominant =
progesterontekort)

•  Bloeddruk hoog
•  Onderbroken/

onrustige slaap/
tandenknarsen

•  Niet meer gevoelig
voor infecties/nooit
ziek

•  Slechte wondheling
•  Spiermassaverlies
•  Hoge ademhaling
•  Bisonnek
•  Bol gezicht
•  Concentratie en

herinnerings-
problemen

•  Depressie/angst
•  Hoofdpijn

•  Laag libido
•  Overgewicht
•  Vet vooral op de

buik
•  Vermoeidheid
•  Verhoogde eetlust

VIVIAN REIJS
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•  Langere ringvinger
ten opzichte van
wijsvinger

•  Acne/vette huid
en roos

•  Overmatige
haargroei (gezicht,
armen, borst)

•  Insulineresistentie
(instabiele
bloedsuiker)

•  Dunner wordend
haar op hoofd

•  PCOS
•  Onregelmatige

menstruatie/  
menstruatie blijft uit

•  Bekkenpijn
•  Cystes in eier-

stokken (vrouw)
•  Hypergevoel
•  Verhoogd libido
•  Onderbroken slaap
•  Onvruchtbaarheid

(vrouw)
•  Spierspasmen
•  Skintags
•  Agressiviteit
•  Rusteloos

•  Depressie
•  Meer vet op de buik
•  Verminderd

spierweefsel,
spierzwakte

•  Laag libido/
erectieproblemen

•  Borstvorming (man)
•  Verlies lichaams-

haar (hoofd, borst,
oksel)

•  Botontkalking
•  Bleek gezicht

•  Dementie
•  Droge ogen
•  Geheugen-

problemen
•  Overgewicht
•  Slappe huid
•  Vermoeidheid
•  Verminderde

mentale helderheid
(brainfog)

•  Onverklaarbare
gewichtstoename

•  Cyclische
hoofdpijnen

•  Wazig gevoel in
hoofd

•  Auto-immuniteit
•  Niet stressresistent
•  Pijnlijke borsten
•  PMS
•  Slapeloosheid
•  Onvruchtbaarheid/

vroege miskraam

•  Menstruatie minder
dan vier dagen

•  Angst/onrust
•  Regelmatig

candidainfectie
•  Klachten vertraag-

de schildklier
•  Oorzaken: chroni-

sche stress/
oorzaken van
oestrogeen-
dominantie

•  Lage lichaamstem-
peratuur, lager
dan 36,5 °C in de
ochtend direct na
ontwaken (niet
opstaan)

•  Vocht vasthouden
•  Pa erig gezicht

in de ochtend
•  Koude handen,

koude voeten en
neuspunt

•  Slecht tegen kou
kunnen

•  Weinig transpireren

•  Weinig energie
•  Geheugen slechter
•  Onvruchtbaarheid
•  Depressie zonder

oorzaak
•  Aankomen zonder

te veel te eten
•  Verlies wenkbrauw-

haar aan zijkanten
•  Droge huid
•  Spier- en

gewrichtsklachten
•  Haaruitval

Schildklier- 
hormoon

Schildklierhormoon laag

Testosteron laag

Progesteron laag

Schildklierhormoon hoog

Testosteron hoogTestosteron

Progesteron

•  Hartkloppingen
•  Gejaagd gevoel
•  Trillende handen
•  Gewichtsverlies
•  Transpireren
•  Vermoeidheid
•  Spierkrampen
•  Bolle, uitpuilende

ogen
•  Niet goed tegen

warmte kunnen
•  Diarree

VIVIAN REIJS
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> Moodswings,
> Gezwollen en pijnlijke borsten,

> Cravings,
> Opgeblazen buik,

> Spijsverteringsklachten,
> Vermoeidheid,

> Heftige en pijnlijke menstruaties.

STOP PMS GIDS (audiotraining) 
De eerste stap om je hormonen te begrijpen en om ze 

zelf weer in balans te brengen vind je in mijn 
online audiotraining STOP PMS.

Deze training is geschikt voor vrouwen van alle leeftijden. Hierin 
geef ik je veel praktische tips en tricks, die je vandaag nog kunt 

toepassen om je hormonen in het gareel te krijgen. Vooral 
vrouwen die 2 weken voor de menstruatie kampen met; 

Herken jij je in deze klachten? 
Speciaal voor jou heb ik nu een leuke aanbieding: 

Prijs 39,-  
Ja, ik meld me aan>>> >>>

© Vivian Reijs

https://vivonline.nl
https://vivonline.nl/online-masterclass-pms-moodswings/
https://vivonline.nl/online-masterclass-pms-moodswings/
https://vivonline.nl/online-masterclass-pms-moodswings/
https://vivonline.nl/online-masterclass-pms-moodswings/


Mocht je meer hulp nodig hebben, omdat je klachten 
hardnekkiger zijn, of je ten einde raad bent en 

gewoon NU geholpen wilt worden.

Dan raad ik je mijn online programma aan met:
> Wekelijkse video’s met uitleg,

> Kookvideo’s,
> Weekmenu’s

> Audiotrainingen,
> Checklists
> Shoplist

> 10% korting op suppletie

Na het 8 weekse online programma, begrijp je echt alles over 
jouw hormoonhuishouding en heb je alle tools in handen om 

gedag te zeggen tegen jouw klachten. 

In 8 weken hormonaal in balans

Online programma normaal 399,- 
nu met 100, - KORTING  299,-

© Vivian Reijs
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