PCOS
ONDER CONTROLE

WIE BEN IK?
Ik ben Sabrina en ik help je graag om jouw PCOS
klachten onder controle te krijgen. Jaren geleden
kwam ik er zelf achter dat ik PCOS heb. Inmiddels
weet ik hoe je PCOS op een natuurlijke manier de
baas kan zijn.
Na mijn studies Arbeid- en Organisatiepsychologie
en Business Administration ben ik in het
bedrijfsleven gaan werken bij grote corporate
ondernemingen. In die tijd ontdekte ik dat ik PCOS
had na het stoppen met de pil. Dit bracht mij bij de
huisarts en vervolgens het ziekenhuis die de
diagnose PCOS al snel stelden na een echoscopie
en bloedonderzoek. De arts gaf aan dat PCOS
verder ongevaarlijk was maar dat ik moeilijker
zwanger zou kunnen worden. Bij een kinderwens
zou ik geholpen kunnen worden door een
hormoonkuur. Toch was het voor mij een schok om
te realiseren dat mijn lichaam niet gezond was. Dit
zette mij aan tot het onderzoeken van PCOS en de
mogelijkheden om weer gezond te worden zonder
medicijnen.
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Steeds meer vrouwen met PCOS kwamen tips en
kennis inwinnen. Het helpen van anderen gaf een
voldoening die nieuw voor mij was. Daarom ben ik
naast mijn werkzaamheden de studies tot Hormoon
Therapeut, Orthomoleculair Therapeut en Medische
Basiskennis gaan volgen. Deze opleidingen hebben
diepgang en nog meer duidelijkheid gegeven aan

Sabrina

AAN DE SLAG
Om PCOS onder controle te krijgen kan je
gelukkig ontzettend veel zelf doen. Het kan
moeilijk zijn om te weten waar en hoe te
beginnen. Daarom help ik je graag op weg.
Er zijn 4 onderwerpen om mee aan de slag te
gaan. Dit zijn:

• Voeding
• Supplementen
• Stress
• Beweging
Als je hier mee aan de slag gaat pak jij je PCOS
symptomen op alle fronten aan en ben je heel
goed op weg om jouw PCOS klachten onder
controle te krijgen.

VOEDING
Om PCOS aan te pakken is de juiste voeding een
hele belangrijke sleutel. Maar het kan moeilijk zijn
om te weten wat je wel en niet kan eten. Daarom
hier enkele tips.
1. Laat toegevoegde suikers staan
Het kan met name in het begin erg moeilijk zijn om
de toetjes, koekjes en frisdrank te laten staan. Als je
eenmaal door de eerste fase heen bent wordt het
gelukkig steeds makkelijker. De drang naar suiker
wordt minder. Je zal ook merken dat zoete dingen
weer veel zoeter gaan proeven doordat je ze
minder vaak eet. Door de toegevoegde suikers te
laten staan ben je al goed op weg om je
bloedsuiker stabiel te houden. Dit helpt veel PCOS
symptomen te verminderen. Buiten dat het goed is
voor je PCOS kan het ook bijdragen aan een goede
nachtrust, meer energie gedurende de dag en een
beter humeur. Allemaal opstekers om de koekjes
toch maar te laten staan!
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havermout in plaats van brood in de ochtend. Zo kan
je alle maaltijden die je normaal gesproken eet
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variant die beter voor je PCOS is. Ga dus op zoek naar
voeding met een lage Glycemische Index.
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Eiwitten helpen ons lichaam door de
insulinegevoeligheid te verhogen. Erg belangrijk
aangezien veel vrouwen met PCOS insulineresistentie
hebben.

SUPPLEMENTEN
Er zijn supplementen die heel goed kunnen
ondersteunen in het onder controle krijgen van
PCOS klachten. Ze zijn niet ter vervanging van
goede goede voeding maar kunnen wel een fijne
aanvulling zijn. Daarom licht ik er enkele toe.
Omega-3
Maar weinig mensen krijgen tegenwoordig
genoeg Omega-3 binnen via hun voeding. Toch is
het zeker voor vrouwen met PCOS wel erg
belangrijk hier genoeg van binnen te krijgen.
Omega-3 zorgt namelijk voor een hogere
insulinegevoeligheid, minder testosteron in ons
bloed, minder ontstekingen in ons lichaam en
een betere hormoonbalans. Omega-3 kan je ook
uit je voeding halen. Het zit vooral veel in schaalen schelpdieren en vette vissoorten zoals
makreel, zalm, haring, forel of sardines. Maar je
kan voor de vegetarische variant ook zeewier en
algen eten. Het zit ook in walnoten, chiazaad en
lijnzaad.

Vitamine D3
Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D, maar
laten wij nou juist hier vaak een tekort aan krijgen.
Vitamine D heeft een sterke ontstekingsremmende
werking dus het is erg belangrijk hier genoeg van te
krijgen als je laaggradige ontstekingen in het lichaam
hebt. Buiten de ontstekingsremmende eigenschappen
werkt Vitamine D ook nog eens testosteron verlagend
en helpt het insulineresistentie verminderen. Een
vitamine die dus flink kan bijdragen aan het
verminderen van jou PCOS symptomen!

Myo-Inositol (of D-chiro-inositol)
Dit zijn B-vitamines die een belangrijke rol spelen bij
de insulinegevoeligheid van onze cellen. De voordelen
van Myo-Inositol zijn groot voor vrouwen met PCOS.
Het bevordert de ovulatie en helpt bij
insulineresistentie. Een belangrijk ander eﬀect is dat
het stress helpt verminderen.

Myo-inositol wordt in het lichaam omgezet in D-chiroinositol. Deze omzetting kan voor sommige vrouwen
met PCOS moeizaam zijn. In dat geval kan het
verstandig zijn om direct D-chiro-inositol te slikken. Dit
is alleen wel vele malen duurder dan myo-inositol.

STRESS
Stress is een hele belangrijke, maar wel minder
bekende oorzaak van PCOS. Het maakt
insulineresistentie erger doordat de stress constant
zorgt dat je bloedsuiker verhoogt is. Als je PCOS
hebt is het daarom erg belangrijk om stress te
minimaliseren. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd
dan gedaan en stress is nou eenmaal niet altijd te
vermijden.
Wat doet stress met ons lichaam?
De hersenen reageren op stress door hormonen
aan te maken in de bijnieren. Zo maken de bijnieren
bijvoorbeeld cortisol aan en androgenen zoals
DHEA. Cortisol helpt ons omgaan met stress door
onze bloedsuiker te verhogen, ons immuunsysteem
te onderdrukken en ons metabolisme te verhogen.
Door de cortisol die aangemaakt wordt komen er
dus meer suikers vrij in je bloed waardoor je
insuline niveau omhoog gaat.

Als de bijnieren androgenen gaan produceren zorgt
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Hoe kan je stress verminderen?

zelfbeeld van een vrouw kunnen doen. Het kan helpen
om hier met anderen over te praten of lotgenoten te

Denk goed na over wat jouw stress in je leven oplevert.
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verholpen worden, maar het kan al helpen als je
bewust bent van wat jou stress oplevert.
Wat tegen stress helpt verschilt per persoon. Een paar
suggesties waarvan de eﬀecten in veel studies
bewezen zijn zijn onder andere het beoefenen van
meditatie en mindfulness. Er zijn ook verschillende
vormen van Yoga die erg ontspannend kunnen werken
zoals restorative yoga.

BEWEGING
Beweging is erg belangrijk in het onder controle
krijgen van PCOS. Het zorgt er voor dat insuline
resistentie en laaggradige ontstekingen in je
lichaam minder worden. Je moet alleen wel
zorgen dat je op de juiste manier beweegt.
Ga oefeningen doen om je spieren sterker te
maken. Als je spierweefsel aanmaakt maak je ook
nieuwe insulinereceptoren aan. Dit is dus een
hele eﬀectieve manier om je lichaam weer
insuline gevoelig te maken.
Overdrijf het niet! Misschien is het nog wel het
allerbelangrijkste dat je nu niet elke dag urenlang
zwaar gaat sporten. Als je dat doet gaat je
lichaam het stresshormoon cortisol aanmaken en
schop je juist je hele hormoonhuishouding in de
war.
Sport dus kort en op hoge intensiteit. En luister
naar je lichaam!

ZORG VOOR JEZELF
Als laatst wil ik nog even benadrukken hoe trots je
op jezelf mag zijn dat je aan de slag gaat met je
PCOS klachten. Hier is moed en wilskracht voor
nodig. Ga aan de slag met deze tips en maak er een
nieuwe gezondere levensstijl van.
Wil je meer hulp om jouw PCOS klachten onder
controle te krijgen? Dan help ik je graag.
Heb je gewoon nog enkele vragen of tips nodig.
Dan kun je een los consult boeken zodat ik je op
weg kan helpen. Je kan hier een consult aanvragen:
Vraag PCOS consult aan
Wil je het wat intensiever aanpakken? Daar heb ik 3
programma’s voor ontwikkeld. Ik zal deze kort voor
je toelichten.

1. Hormoonanalyse
In het eerste programma neem je eerst online een

3. Grip op PCOS programma + bloedsuikerspiegel
analyse.

uitgebreide hormoonanalyse af. Met de informatie uit

In het laatste en meest uitgebreide programma neem

de hormoonanalyse maak ik vervolgens een uitgebreid

je ook de hormoonanalyse af, krijg je een persoonlijk

PCOS Adviesplan voor je. Kijk hier voor meer

PCOS Adviesplan, 3 consulten en 3 maanden

informatie: Hormoonanalyse

begeleiding. Maar daarnaast ga je ook twee weken

2. Grip op PCOS programma
In het Grip op PCOS programma neem je ook de
hormoonanalyse af en maak ik een persoonlijk PCOS
Adviesplan voor je. Daarnaast ga ik je 3 maanden lang
begeleiden en doen wij in deze maanden 3 consulten
waardoor wij jou plan steeds verder kunnen
aanscherpen. Kijk hier voor meer informatie: Grip op

lang een glucose monitor dragen waardoor wij precies
weten hoe je lichaam op bepaalde voeding reageert.
Zo kunnen wij het optimale plan in elkaar zetten om
jouw bloedsuikerspiegel stabiel te houden en PCOS
klachten onder controle te krijgen. Dit is dus een
compleet PCOS maatwerk plan! Kijk hier voor meer
informatie: Grip op PCOS programma +
bloedsuikerspiegel analyse

PCOS programma
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