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Gezonde

✔  Vraagt u zich ook af waarom zoveel mensen proberen af te vallen 
en waarom zo weinig daarin slagen? 

✔  En dat als het wel lukt, waarom het succes dan meestal maar van 
korte duur is? 

✔   Vindt u het ook vreemd dat er zoveel verschillende afval- en 
dieetstrategieën bedacht zijn, terwijl één enkele effectieve 
methode toch zou moeten volstaan?

✔   Is het u ook opgevallen dat de één zich helemaal vol kan eten 
zonder aan te komen terwijl de ander dik wordt door alleen maar 
naar eten te kijken? 

✔   Begrijpt u ook niet waarom je gemakkelijker aankomt naarmate 
je ouder wordt, zelfs als je precies hetzelfde eet en evenveel of 
meer beweegt dan vroeger? 

✔   Vindt u het ook een raadsel dat áls u afvalt, het vet op de buik als 
laatste – of helemaal niet – verdwijnt?



Het antwoord op al deze vragen is verrassend: 
wetenschappers hebben ontdekt dat de werke-
lijke oorzaak van overgewicht bij uw hormonen 
ligt. Hormonen bepalen uw eetlust, uw behoefte 
aan beweging en de snelheid waarmee u vet 
verbrandt. De moderne levensstijl brengt uw 
hormonen echter uit balans. Omdat uw hormo-
nen uit balans zijn, gaat u meer eten en minder 
bewegen terwijl de vetverbranding trager wordt. 
En dán wordt u dik. Omdat geen enkel bestaand 
dieet of afvalprogramma rekening houdt met 
deze belangrijke nieuwe wetenschappelijke 
inzichten, lijkt blijvend afvallen bijna onmoge-
lijk. Waarschijnlijk heeft u via de media, op het 
fitnesscentrum en op verjaardagen allerlei tips 
gekregen over hoe je gewicht moet verliezen. 
Iedere keer komt dan hetzelfde verhaal naar 
voren: als u meer calorieën verbruikt dan u 
inneemt, valt u af. Dit klinkt logisch. Als u veel 
minder gaat eten en als een dolle gaat bewegen, 
is de kans inderdaad groot dat u afvalt. En daarna 
weer aankomt... Weinig eten en veel bewegen 
vereist namelijk een ijzeren discipline die maar 
weinigen lang kunnen volhouden. En ook als u 
het volhoudt, zal deze aanpak tot een hormonale 
verstoring leiden waardoor het alsnog misgaat.

Wist u dat negentig procent van de mensen 
die succesvol afvallen, binnen twee jaar 
weer terug op hun oude gewicht is? 
En dat mensen die vaak een dieet volgen, op de 
lange termijn meer aankomen dan mensen die hun 
leven lang eten wat ze willen? Dat komt omdat de 
klassieke benadering van ‘minder eten en meer 
bewegen’ uw hormonen juist uit balans brengt. Het 
gevolg hiervan is dat u op de lange termijn alleen 
maar dikker en ongezonder wordt! 

Als u naar een permanent 
ideaal gewicht streeft, moet u uw 
hormonen in evenwicht brengen.
Ik ga u leren hoe u dat 
kunt doen met mijn 
hormoonbalansprogramma. 

Zodra uw hormonen weer in evenwicht zijn, zullen 
uw overtollige kilo’s vanzelf verdwijnen. En als ze 
eenmaal verdwenen zijn, zullen ze ook wegblijven. 
Geen paniek, u hoeft geen gekke dingen te doen of 
enge pillen te slikken om uw hormonen onder con-
trole te krijgen. Goede voeding, stressmanagement 
en uitgekiende workouts doen het werk. U hoeft 
ook niet af te zien en zelfs geen honger te lijden.
Als uw hormonen in evenwicht zijn, valt u gemak-
kelijk af. Het resultaat is blijvend. Bovendien voelt 
u zich gezonder en energieker. Studie na studie 
bewijst het en ik heb het bij talloze klanten zien 
gebeuren.

Pas de laatste jaren zijn wetenschappers ten 
volle gaan beseffen dat hormonen bij alle 
aspecten van uw gewicht betrokken zijn.

Hormonen bepalen:
✔  uw hongergevoel
✔  uw verzadigingsgevoel
✔  uw ‘zoete’ trek
✔  of u voeding verbrandt of opslaat als 

energie
✔  hoeveel vocht u vasthoudt
✔  of u voeding opslaat als suiker of vet
✔  wáár u vet opslaat
✔  op welke plekken het vet als eerste 

wordt verbrand als u op dieet gaat of in 
beweging komt.

✔  Hormonen bepalen zelfs in grote mate of 
u de wilskracht en energie kunt opbren-
gen om aan een dieet of afvalprogram-
ma te beginnen…

Evenwichtige hormonen 
houden u slank
Hormonen werken op een oneindig ingewikkel-
de manier met elkaar samen. Gaat het ergens 
mis met ook maar één hormoon, dan ontstaat 
er onmiddellijk een kettingreactie van fouten 
bij andere hormonen. En dan begint de ellende: 
u komt aan, u voelt zich sneller moe en u krijgt 
een onbedwingbare eet- en snoeplust. Bent 
u te zwaar? Of bent u mager, terwijl uw buik 
uitpuilt? Dan is er gegarandeerd iets mis met uw 
hormonen. Gezonde, onderling goed uitge-
balanceerde ahormonen houden u onder alle 

omstandigheden slank. Of uw hormonen wel of 
niet optimaal functioneren, wordt voornamelijk 
door drie zaken bepaald: voeding, lichaamsbe-
weging en stress. Geen wonder dus dat onze 
moderne leefwijze, met weinig beweging, veel 
stress en ongezonde voeding, funest is voor uw 
hormonen. Maar zodra u op deze drie punten uw 
leven betert, keren uw hormonen weer terug in 
balans. Zijn uw hormonen weer in balans, dan is 
het vanzelfsprekend en zelfs onvermijdelijk dat u 
uw ideale gewicht bereikt en behoudt.

Eet smakelijk en val af!
Koken, laat staan recepten ontwikkelen, is niet 
mijn specialiteit. Dankzij mijn studie levensmid-
delentechnologie aan de Wageningen Univer-
siteit heb ik veel over voeding geleerd, behalve 
hoe je het lekker kunt klaarmaken… Gelukkig 
kan iedereen op basis van de richtlijnen uit 
De hormoonfactor zelf gezonde maaltijden 
bereiden. In het boek staan 56 hormoonba-
lansrecepten die lekker en eenvoudig klaar te 
maken zijn. Daarnaast hebben topkoks recepten 
voor bijzondere gelegenheden geleverd die 
perfect aan de wetten van het hormoonbalans-
dieet voldoen. Mathijs Vrieze, mijn leermeester 
op kookgebied, demonstreert hoe u eenvoudig 
lekkernijen op tafel tovert die goed voor uw 
hormonen zijn. Om u nog meer te inspireren, 
vertellen vijftien van mijn klanten wat zij op 
een bepaalde dag hebben gegeten. Zo kunt u 
twee weken lang elke dag van een beproefd 
hormoonbalans-dagmenu genieten. Wat al 
deze enthousiaste mensen bewijzen? Dat ideale 
voeding voor uw hormonen heerlijk is!

Hormonen: 
8 problemen op een rij
Hormonen werken op een ongelooflijk 
complexe manier samen en in die samen-
werking kan het op veel verschillende 
punten misgaan - met overgewicht en 
ziektes en andere klachten tot gevolg. Ge-
lukkig is de oplossing van dit ingewikkelde 
probleem in de meeste gevallen eenvoudig: 
door het hormoonbalansprogramma te vol-
gen, zorgt uw lichaam er zelf voor dat het 

hormonale evenwicht zich op alle fronten 
herstelt. Toch is het handig om te weten 
waar de zwakke punten in uw hormonale 
systeem zitten, zodat u uw lichaam daar 
een extra handje kunt helpen met speci-
fieke maatregelen. Daarom volgen hier de 
belangrijkste ‘rampen’ die uw hormonen 
uit evenwicht kunnen brengen.

Ramp 1: Uw cellen worden ‘doof’ 
voor hormonen
Het woord hormoon is afgeleid van het Griek-
se woord ‘hormao’, wat ‘in beweging zetten’ 
betekent. Een hormoon kan een cel ‘in beweging 
zetten’ als deze cel receptoren bevat waar het 
hormoon op past. Een hormoon kunt u vergelij-
ken met een sleutel en de receptor met een slot. 
Als een hormoon niet op de receptor past, zal dit 
hormoon de cel niet in werking zetten. Bevat de 
cel wel de passende receptoren, dan heeft het 
bijbehorende hormoon direct effect. Dankzij dit 
systeem van hormonen en bijpassende recepto-
ren kan via het hormonale systeem nauwkeurig 
worden bepaald welke cellen en processen wor-
den geactiveerd. Als receptoren jaar in jaar uit 
een overvloed aan hormonen op zich af krijgen, 
worden ze daar steeds ongevoeliger voor. De 
sleutel past als het ware steeds minder goed op 
het slot omdat dit is gaan slijten.

Ramp 2: De hormonen remmen het 
basaalmetabolisme
U verbrandt niet alleen calorieën als u een 
rondje hardloopt, maar ook als u op de bank 
voor de televisie hangt en ’s nachts in uw bed ligt 
te slapen. Heel belangrijk om te beseffen is dat 
het merendeel van het energieverbruik van het 
lichaam voor rekening komt van het ‘basaalme-
tabolisme’. Dit is het energieverbruik van het 
lichaam in rust. Deze energie wordt gebruikt 
voor onder andere de ademhaling, de hartslag, 
de spijsvertering, de afweer en de groei van huid, 
nagels, haar en botweefsel. Het basaalmeta-
bolisme wordt gestuurd door uw hormonen. En 
omdat de hormonen bij de meeste mensen uit 
balans raken, raakt ook het basaalmetabolisme 
uit balans.



Ramp 3: U krijgt minder hormonen in de 
actieve vorm
Een groot deel van de hormonen die vanuit de 
klieren in het bloed terechtkomt, wordt aan 
transporteiwitten vastgeklonken. Deze hormonen 
in ‘gebonden vorm’ passen niet meer op de bijpas-
sende receptoren en zijn onwerkzaam. Een ander 
deel van de hormonen blijft ongebonden in het 
bloed circuleren. Deze hormonen in ‘vrije’ vorm 
passen wel op de bijbehorende receptoren en 
zijn dus wel werkzaam. Het is zaak om voldoende 
hormonen in ‘vrije vorm’ in omloop te hebben. 
Maar bij veel mensen zorgt een overvloed aan 
transporteiwitten ervoor dat er maar weinig 
hormonen ‘in vrije vorm’ overblijven.

Ramp 4: De hormoonproductie gaat omlaag
Ook uw klieren en hormoonproducerende weef-
sels zijn aan slijtage onderhevig en verouderen. 
Het gevolg is dat ze steeds minder hormonen kun-
nen afscheiden. Bij de ene klier gaat de producti-
viteit sneller achteruit dan bij de andere.

Ramp 5: De hormonen raken onderling uit 
balans
Alle hormonen werken samen en oefenen 
invloed op elkaar uit in een delicaat onderling 
evenwicht. Testosteronstijging zorgt er bijvoor-
beeld voor dat er ook meer schildklierhormoon 
aangemaakt wordt. Gaat uw testosteronproduc-
tie achteruit, dan komt ook uw schildklierhor-
moon in het gedrang. Het hormoon DHEA zorgt 
ervoor dat er niet te veel van het stresshormoon 
cortisol wordt geproduceerd. De productie 
van DHEA loopt echter snel terug bij het ouder 
worden, waardoor er in verhouding te veel cor-
tisol wordt aangemaakt. Zo raken steeds meer 
hormonen onderling uit balans.

Ramp 6: Uw lever werkt niet goed
Hormonen worden na bewezen diensten 
afgebroken door uw lever. Werkt de lever niet 
meer goed, dan kunnen er dus te veel hormonen 
of hormonale afvalproducten in uw bloed blijven 
circuleren. Bij de meeste mensen gaat de lever 
achteruit, onder meer door het gebruik van 
alcohol, tabak en medicijnen.

Ramp 7: Er wordt te veel testosteron in 
oestrogeen omgezet
Zowel mannen als vrouwen hebben testosteron 
in hun bloed en voor beide geslachten is dit 
hormoon belangrijk voor de spieropbouw en de 
vetverbranding. In de vetcellen zit echter een 
stofje – aromatase genaamd – dat testosteron 
omzet in oestrogeen. Op zichzelf is dit een 
gunstig en noodzakelijk proces, maar als u te 
veel vetcellen krijgt, wordt er te veel testosteron 
in oestrogeen omgezet. Zo ontstaat er bij dikke 
mensen al snel een tekort aan testosteron en 
een overschot aan oestrogeen. In dat geval krijgt 
oestrogeen dikmakende eigenschappen.

Ramp 8: U heeft een candida-infectie in de 
darmen
Candida is een gistachtige schimmel die een 
natuurlijk onderdeel uitmaakt van de darmflora. 
Door slechte voedingsgewoontes, een onge-
zonde levensstijl of het gebruik van antibiotica 
kan deze gist gaan woekeren waardoor het 
evenwicht in de darmflora verstoord raakt. In 
dat geval voedt candida zich met progesteron. 
Zo kan candida ervoor zorgen dat er te weinig 
progesteron ten opzichte van oestrogeen 
overblijft.

Hormoonbalansdieet..... zie het als 
een lifestyle verandering in plaats 
van dieet

Hormonen beïnvloeden uw gewicht 
en u beïnvloedt uw hormonen door 
wat u eet. 

In dit overzicht ziet u de negen hormonen 
waarvan het meeste bekend is met betrekking 
tot de energiehuishouding van het lichaam. 
Door deze negen hormonen te optimaliseren, 
optimaliseert u al uw hormonen over de hele linie. 
Elk van de hormonen heeft verschillende functies, 
maar om het overzichtelijk te houden, noem ik 
alleen de functies en problemen met betrekking 
tot uw gewicht en figuur. Verder geef ik per 
hormoon kort aan hoe u het via uw eetpatroon 
kunt beïnvloeden.

Insuline
Zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte niet 
te hoog wordt, dat energie als vet in uw cellen 
wordt opgeslagen en dat uw spieren groeien.
Probleem: Bij de meeste mensen wordt te veel 
insuline aangemaakt waardoor de bloedsuiker 
instabiel wordt en eetbuien op de loer liggen.
Oplossing: Minder koolhydraten en suiker 
eten en de inname van voeding rijk aan chroom, 
resveratrol, visolie en fosfatidylserine verhogen.

Schildklierhormoon
Stimuleert de vetverbranding, versnelt de stof-
wisseling, helpt bij het afvoeren van afvalstoffen 
en verlaagt het cholesterol.
Probleem: Een tekort is wijdverbreid.
Oplossing: Extra inname van calorieën (bij 
een zeer lage energieinname) en voeding met 
voldoende jodium, zink, selenium, de vitamines B 
en C en het weglaten van allergenen.

Testosteron
Stimuleert de spieropbouw en de vetafbraak 
(vermindert ook cellulitis!).
Probleem: Een tekort komt zowel bij mannen 
als vrouwen veel voor.
Oplossing: Extra inname van eiwitten, vet 
(cholesterol), voeding rijk aan zink, magnesium 
en resveratrol; het weglaten van alcohol en het 
vetpercentage van het lichaam verlagen.

Oestrogeen
Gaat osteoporose tegen, veroorzaakt borstvor-
ming (ook bij mannen) is potentieel dikmakend 
bij een tekort aan progesteron.
Probleem: Zowel veel mannen als vrouwen 
kampen met een teveel. Na de overgang kampen 
vrouwen juist met een tekort.
Oplossing: Extra inname door vrouwen van 
plantaardige oestrogenen uit bijvoorbeeld soja 
en hop, voeding rijk aan resveratrol, indo-3 
carbinol, DIM, kelp, leverreinigende voeding 
en het vermijden van bestrijdingsmiddelen, 
leidingwater en voeding die candida-overgroei 
veroorzaakt. Ook het vetpercentage verlagen is 
belangrijk, omdat in het vetweefsel testosteron 
deels naar oestrogeen omgezet wordt.

Progesteron
Zorgt ervoor dat het lichaam minder vocht 
vasthoudt (borsten, buik, benen, enkels) en kan 
in diverse andere hormonen worden omgezet 
(waaronder cortisol).
Probleem: Een tekort komt veel voor.
Oplossing: Voeding rijk aan vitamine B6, 
vitamine A en het vermijden van voeding met 
veel suiker, allergenen, chemische E-nummers 
en bestrijdingsmiddelen.

Groeihormoon
Geeft spieren stevigheid, zorgt voor vetverbran-
ding, energie en herstel.
Probleem: Een tekort komt veel voor.
Oplossing: Extra inname van eiwitten en 
voeding rijk aan arginine, ornithine, vitami-
ne B6, zink, magnesium, kalium, GABA en 
vitamine C.

Dhea
Stimuleert spieraanmaak, ondersteunt vetver-
branding, kan in verschillende hormonen wor-
den omgezet, ondersteunt het immuunsysteem.
Probleem: Een tekort komt veel voor.
Oplossing: Vetten (cholesterol) en voeding rijk 
aan vitamine C.

Cortisol
Zorgt voor snelle energie bij stress, laat de 
bloedsuikerspiegel stijgen, is ontstekingsrem-
mend, stimuleert activiteit en daadkracht, 
stimuleert vetopslag in de buikstreek, verzacht 
allergieën.
Probleem: Zowel een teveel als een tekort komt 
veel voor.
Oplossing: Lagere suikerconsumptie en het 
vermijden van allergenen, chemische E-num-
mers en bestrijdingsmiddelen.

Melatonine
Ondersteunt de nachtrust, is een sterke antioxi-
dant, ondersteunt het immuunsysteem.
Probleem: Een tekort komt veel voor.
Oplossing: Een goede serotoninewerking en 
geen insulineresistentie, door het volgen van het 
hormoonbalansdieet.

   



Meer informatie? 
KIJK OP WWW.DEHORMOONFACTOR.NL
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