
Module 10 

Op weg naar een gezonde
relatie met eten en jezelf 



Ben jij je bewust van de impact die jouw hormonen hebben op je gedachtes, gevoelens, gedrag 
en fysieke behoeftes? Want die impact is er zeker. En hoewel je weinig kunt veranderen aan het
feit dat je hormonen die impact hebben, kan het wel helpen als je wat beter begrijpt wat er nu 
eigenlijk gebeurt.
 

Oestrogeen. 
Het hormoon oestrogeen staat erom bekend dat het zorgt voor een positief en fijn gevoel. Als je
oestrogeenniveau op peil is, voel je je dus beter. Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat
oestrogeen de eetlust remt. Maar de hoeveelheid oestrogeen in je lichaam varieert enorm
afhankelijk van in welke week van je cyclus je zit. Tijdens je menstruatie (week 1) begint je
oestrogeenniveau te stijgen, de week erna (week 2) is je oestrogeen gehalte op z'n hoogst, in
week 3 daalt je hoeveelheid oestrogeen heel snel en in week 4 bereikt je oestrogeengehalte
haar dieptepunt. Tegen het einde van week 3 / begin van week 4 kun je dan ook veel meer trek
ervaren dan in de andere weken van je cyclus. Maar dat komt niet alleen door de hoeveelheid
oestrogeen, ook progesteron speelt daarbij een rol. 

 
Progesteron.
Progesteron is het hormoon dat de positieve effecten van oestrogeen juist tegengaat. Dit
hormoon maakt je slaperig, zorgt dat je nergens zin in hebt én heeft invloed op je eetlust. In de
derde week van je cyclus, wanneer je oestrogeen in rap tempo afeemt, maakt je lichaam
progesteron aan. Dat daalt weer iets in de laatste week, maar de hoeveelheid progesteron is nog
steeds hoger dan de hoeveelheid oestrogeen. Vlak voor en tijdens je menstruatie daalt het niveau
van oestrogeen dus, terwijl de hoeveelheid progesteron juist stijgt. Je maakt dus minder "eetlust
remmers" aan en meer "eetlust bevorderaars". Geen wonder dat je dan dus zo'n honger kunt
hebben. Maar progesteron zorgt er dus ook voor dat je moe bent en nergens zin in hebt. En ook
dat heeft effect op de keuzes die je maakt. Want vanuit vermoeidheid krijg je eerder de neiging
te gaan eten en vooral als je je niet zo fijn voelt, kan iets lekkers te eten dat gevoelsmatig nog een
beetje "goed maken". 

 
Stresshormoon cortisol.
Wanneer je oestrogeenniveau op peil is, kun je over het algemeen beter omgaan met stress.
Maar tijdens je menstruatie is je oestrogeengehalte niet alleen lager, maar is het niveau van het
stresshormoon cortisol ook nog eens iets verhoogd. Als gevolg daarvan verbrand je sneller
koolhydraatrijke producten en heb je dus ook meer zin in koolhydraatrijke producten zoals brood,
chips, pizza en allerlei zoete dingen zoals koek, snoep en chocolade. Je hormonen proberen je dus
ook echt te sturen in de keuzes die je maakt qua eten. 

 
Deze hormonen hebben dus een belangrijke impact op jouw fysieke behoeftes. Vooral in de
week voorafgaand aan je menstruatie (en dat zet vaak nog wel een dag of 2-3 door) kun je
veel meer trek ervaren dan anders en vermoeider en lustelozer zijn. Maar deze hormonen
hebben niet alleen impact op je fysieke behoeftes. Ze beïnvloeden ook je gevoelens en
gedachten. 

Impact van hormonen op je fysieke behoeftes.
 

Hormonen.



Tijdens bepaalde fasen van je menstruatiecyclus kun je last hebben van klachten als 
neerslachtigheid en prikkelbaarheid. Je hormonen spelen daarin een hele belangrijke rol. Naast 
oestrogeen en progesteron, heeft ook testosteron invloed op je gevoelens. 

Week 1: In de eerste week van je cyclus ben je ongesteld. Deze week kan gepaard gaan met
heftige menstruatieklachten, waardoor je je vooral in het begin van die week fysiek minder
goed kunt voelen. Het oestrogeengehalte begint in deze week al wel toe te nemen,
waardoor je je na een aantal dagen zowel fysiek als mentaal alweer een stuk beter kunt
gaan voelen. 

 
Week 2: Je oestrogeengehalte blijft stijgen. Deze week voel je je dan ook het beste. Je hebt
voldoende energie, je bent positief, je kunt de hele wereld aan en hebt weinig last van negatieve
gevoelens. Aan het einde van de week stijgt ook je testosterongehalte en daardoor kun je meer
zin in seks krijgen.

 
Week 3: Je oestrogeengehalte daalt enorm in een hele korte tijd en tegelijkertijd maak je veel
progesteron aan. Daardoor slaat je humeur om. Neerslachtigheid, prikkelbaarheid, huilbuien
en soms ook eetbuien liggen op de loer.

 
Week 4: Je oestrogeengehalte daalt verder tot het laagste niveau. Ook je progesteronniveau gaat
wat omlaag, maar blijft vele malen hoger dan je oestrogeengehalte. Deze week wordt ook wel de
‘premenstruele week’ genoemd, waarin ook het bekende premenstruele syndroom (PMS) bij
sommige vrouwen optreedt. Dit is qua humeur, gevoelens en emoties dan vaak ook de slechtste
week. Veel vrouwen zijn dan chagrijnig, neerslachtig, en vermoeid. Sommige vrouwen ervaren
ook hoofdpijn en een opgeblazen gevoel. 

 
En na week 4, volgt uiteraard weer week 1 en begint hetzelfde riedeltje gewoon weer opnieuw.

Je ziet dus dat je hormonen een enorme impact kunnen hebben op je gevoelens. Je hormonen
bepalen tot op zekere hoogte dan ook echt hoe jij je voelt. Maar naast de invloed die ze hebben
op je fysieke behoeftes en je gevoelens, hebben ze ook nog eens invloed op je gedachten. 

Impact van hormonen op je gevoelens. 



Doordat je hormonen impact hebben op je fysieke behoeftes en je gevoelens, krijgen ze ook 
invloed op je gedachten. En dat is eigenlijk heel logisch en verklaarbaar. Wanneer jij je minder fijn
voelt (of dat nu fysiek of mentaal zo is), zijn je gedachten vaak ook minder fijn. En als jij je negatief
voelt, pessimistisch of chagrijnig, dan zijn je gedachten vaak ook negatiever, pessimistischer en
chagrijniger. Je hormonen hebben daardoor dus een indirect effect op je gedachten (het 
verloopt immers via je fysieke behoeftes en je gevoelens) maar daardoor is het effect niet minder
"echt" of voelbaar. 

 
Daarnaast steken vooral de klassieke dieetgedachten als "ik heb het nu wel verdiend", "nu mag 
het wel" en "het maakt nu toch niets meer uit" vaak de kop op als je moe bent, niet zo lekker in je
vel zit of zelfs neerslachtig bent. Oftewel in de 3e en 4e week van je cyclus. Maar ook in de week
waarin je daadwerkelijk ongesteld bent, kunnen die dieetgedachten erg actief zijn. Wees daar 
dus alert op. 

Je hormonen hebben dus zowel impact op je fysieke behoeftes als op je gevoelens en gedachten. 
En daarmee kunnen ze dus ook invloed hebben op je gedrag. Want zoals je in het werkboek hebt 
kunnen lezen, wordt je gedrag voor een groot deel beïnvloed door je gevoelens en gedachten en 
door je fysieke behoeftes. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je ook altijd door die 
gevoelens en gedachten of door je fysieke behoeftes zou moeten laten leiden. 

 
Want nu je weet waar die gevoelens vandaan komen rondom je menstruatie, kun je ook voor 
jezelf vaststellen wat je dan eigenlijk echt nodig hebt om op die momenten goed voor jezelf te
zorgen en er voor jezelf te zijn. Want uiteindelijk voel je je niets beter na die reep chocolade of zak
chips... 

 
Nu je weet waar bepaalde fysieke behoeftes vandaan komen tijdens je cyclus, kun je ook voor 
jezelf bepalen hoe je daaraan tegemoet wilt komen. Want als je vermoeid bent, heb je eigenlijk
gewoon wat extra rust nodig en niet zozeer extra eten. En als je wel extra eetlust hebt, heb je 
vooral wat extra voedzame producten nodig en geen chocolade... 

 
En nu je weet waar bepaalde gedachtes vandaan komen rondom je menstruatie, kun je ook voor 
jezelf besluiten of je daarin mee wilt gaan. Of dat je die gedachten onder de loep wilt nemen, wilt 
analyseren en/of los wilt laten. Want meegaan in dieetgedachten levert je als je heel eerlijk bent, 
bijzonder weinig op... 

Impact van hormonen op je gedachten. 

Samenvatting. 



Herken jij het wanneer je hormonen de overhand nemen en je fysieke behoeftes, gevoelens, 
gedachten en gedrag beïnvloeden? Tijd om dat eens een keer goed in kaart te gaan brengen! 

 
Houd de komende 4-8 weken (en voor het beste inzicht liever nog wat langer) een cyclus 
dagboek bij, waarin je je fysieke behoeftes, gevoelens en gedachten in kaart brengt. Zet een 
kruisje wanneer je de fysieke behoefte, gevoelens en/of gedachtes opmerkt. Dag 1 van je cyclus is 
de 1e dag van je menstruatie. 

Oefening. 

Maand: 

Maand: 

Maand: 



Wat valt je op nu je een aantal weken je fysieke behoeftes, gevoelens en gedachten hebt 
bijgehouden? Zie je een patroon ontstaan? Of misschien wel helemaal niet? 

Conclusie. 


