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Hormoon friendly
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Maaltijden overslaan, to go lunch halen,

cravings... Het overkomt ons allemaal.

Ons leven is hier tegenwoordig op

ingesteld.

Helaas reageren onze hormonen hier

niet goed op. We belanden zo in een

bloedsuiker rollercoaster. 

Wat gebeurt er als je een maaltijd
skipt? Als je te lang zonder eten zit (>4

uur, of als je honger hebt), krijgt de

bloedsuiker een dip, #hangry. Ons

lichaam ziet dit als stress.

Cortisol (ons stress hormoon) komt

vervolgens vrij om de bloedsuiker te

helpen. Cortisol kan namelijk bij de

extra opgeslagen suiker in vetweefsel

en maakt glucose aan, de volgende

stap: je bloedsuiker stijgt, 

Dit gaat niet zonder een aantal

klachten: irritaties, brain fog, cravings 

 (dit is trouwens compleet normaal in

dit geval, je lichaam schreeuwt om

energie), duizeligheid. 

Het gevolg? Nog meer stress!

HEB  JIJ  LAST  VAN  PMS ,  PCOS ,

ONREGELMATIGE  MENSTRUATIES ,

BLOEDSUIKERSCHOMMELINGEN ,

TRAGE  SCHILDKLIER ,  OF  ANDERE

HORMOON  KLACHTEN?  DIT  PLAN

MET  EEN  AANTAL  BASICS  KAN  JE

HELPEN !

Het verminderen van stress en het

stabiliseren van de bloedsuiker Is

essentieel voor je hormoonbalans. Dit

plan geeft je een aantal handvaten om

je volgende maaltijd minder stressvol

te maken, zodat je lichaam minder tijd

kwijt is aan het reguleren van de

bloedsuiker.

Ik ben benieuwd naar jullie creaties,
tag je me op Instagram 
 (@saskia.vangarderen)?

Enjoy! 

met de basics
O N D E R S T E U N  J E  H O R M O N E N

With love,
SASK IA .  ORTHOMOLECULA IR  THERAPEUT  



Een gevarieerd en clean
voedingspatroon is de
beste tool die je kan

gebruiken voor je
gezondheid en je

hormoon balans.  
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Stap voor stap een
balanced lunch

 

Een gebalanceerde maaltijd moet op zijn

minst een aantal elementen bevatten.

Eiwitten
De bouwstenen van je lichaam, Essentieel

voor een gezonde huid en botten. Geeft je

een lang vol gevoel. Vind je in noten, pitten,

kip, vis, vlees, soja, eieren en peulvruchten. 

Gezonde vetten
De bouwsteen voor je hormonen, super

belangrijk! Werkt ontstekingsremmend,

vertraagd de stijging van je bloedsuiker en

verzadigd lang. Omega 3 haal je uit noten,

zaden, vis, avocado, oliën, notenpasta’s.   

Vezels
Een gezond hormoon metabolisme is

essentieel voor de afbraak van oestrogenen.

Vezels helpen de vertering. Happy gut =

happy hormones! Fruit, zaden, pitten,

volkeren granen, groenten zijn

voorbeelden. 

Complexe koolhydraten 
Ook hierbij geldt, een lage glycemische

index. Ofwel voeding die de bloedsuiker

langzamer doet laten stijgen. Kies voor

volkoren, spelt of zuurdesem granen. Zoete

aardappel, quinoa, peulvruchten, e.d. 
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Berry blast smoothie met spinazie, kokos
yoghurt, banaan en zaden

MAANDAG

Nourishing bowl met zalm, komkommer,
edamame bonen, sesamzaad en soja saus

DINSDAG

Zuurdesembrood met avocado, ei,
pijnboompitten 

WOENSDAG

Volkoren wrap met kip (of tofu), hummus en
groenten

DONDERDAG

Zoete aardappel toast met avocado, ei

VRIJDAG

Weekplanning
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De ingrediënten 
150 gr kokosyoghurt

100 gr bevroren rood fruit

1 banaan

1 eetlepel lijnzaad

1 eetlepel chiazaad

Handje spinazie

Optioneel: vanille collageen & blauwe

bessen 

Je kan de kokosyoghurt vervangen door

Griekse yoghurt.

Berry blast smoothie

Bereiding
Blend de kokos yoghurt samen met het

fruit, spinazie, lijn- en chiazaad

Gebruik nog wat blauwe bessen om af te

toppen.

Rood fruit en spinazie
ondersteunen je lever
door de antioxidanten.

Dit is belangrijk voor de
excretie van oestrogeen! 
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Hoe zit het met
lactose en gluten?

 

Zuivel is ontstekingsgevoelig in de darm door de IgF (groei)

factor.

Zuivel kan de oestrogeen productie blokkeren doordat zuivel,

helaas, hormonen bevat.

Zuivel bevat bepaalde antibiotica die de darmflora verstoort en

daarmee ook de oestrogeen afbraak.

Zuivel vermindert de hoeveelheid magnesium! Magnesium is

essentieel voor je hormonen en klachten als PMS.

Is het belangrijk voor je hormonen om altijd gluten- en lactose
vrij te eten? Het antwoord is ja & nee. Ik ben geen fan van een
eliminatie dieet, of restrictief eten. Maar wat betreft lactose en
gluten is het belangrijk om een gepersonaliseerde nutrition te
creëren. Bij bepaalde klachten, aandoeningen of symptomen is
het beter gluten en lactose te vermijden of verminderen. 
 
Lactose heeft een aantal kenmerken die voor een hormonale

dysbalans kunnen zorgen.

Om deze reden kan het voor jou belangrijk zijn lactose te laten

staan, of te verminderen. 
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Kies voor plantaardige varianten zoals kokos, of
lactosevrije kwark. Een switch van koe naar geit is

wat dit betreft ook een mooie stap. De darmen
verteren geitenproducten wat makkelijker dan van de

koe.

 



En gluten?
Wanneer je niet goed tegen gluten kan en het toch blijft eten raakt

de darmwand ontstoken. Dit ervaart je lichaam als stress, waardoor

het het stresshormoon cortisol gaat produceren. Een overproductie

van dit hormoon gaat ten koste van het hormoon progesteron. Dit

kan zorgen voor een relatieve oestrogeendominantie. Klachten die

hierbij voorkomen zijn o.a.: stemmingswisselingen,

hoofdpijn/migraine, pijnlijke en gespannen borsten, vocht

vasthouden, slaapstoornissen, PMS.

Kies eens voor variatie: een soepje, glutenvrije pasta, salades met

peulvruchten, quinoa of kikkerwten. Brood liefhebber? Eet bij

voorkeur zuurdesem, rogge- of YAM brood.

Een EMB test kan inzicht geven in je
darmflora, je hormonen en intoleranties. Zo
kun je een gepersonaliseerd voedingsplan
opstellen! Voor meer info kun je op mijn

website terecht.
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De ingrediënten 
100 gr zalm

50 gr edamame bonen

100 gr zoete aardappel

1/3 komkommer, gesneden

1/2 avocado

1 eetepel sojasaus

1 theelepel sesamzaad

1 theelepel citroensap

Handje wortelrasp

Geen vis liefhebber? Kip kan ook!

Nourishing zalm bowl 

Bereiding
Snijd de zalm, avocado, komkommer en

zoete aardappel.

Kook de edamame bonen voor 2 min

Kook de zoete aardappel beetgaar

Leg alles in een bowl en sprinkle de

citroensap en de sojasaus over de

ingrediënten.

Top af met sesamzaad 

Edamame bonen
bevatten lectine, een

giftig stofje. Verhitting
maakt het onschadelijk. 
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De ingrediënten  
2 sneetjes zuurdesembrood

1/2 grote avocado, of 1 hele kleine 

1 gekookt eitje

2 eetlepels pijnboompitten

Peper & zout naar wens

Zuurdesembrood
met avocado, ei,
pijnboompitten 

Bereiding
Kook het ei, bepaal zelf hoe hardgekookt

Bak de pijnboompitten 1 minuutje aan, dit

hoeft overigens niet

Snij de avocado in plakjes

Beleg het zuurdesembrood

Breng op smaak met peper & zout 

Pijnboompitten bevatten
vit. E, dat voor een

gezonde huid belangrijk is.
Verder bevat het genoeg

antioxidanten en eiwitten! 
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De ingrediënten  
1 volkoren wrap

100 gr gerookte kipfilet

2 eetlepels hummus, naturel

1 tomaat

Komkommer

Sla melange

Optioneel: spinazie, 

Liever vega? Gebruik tofu

Low carb? Switch de wrap naar bladsla

Volkoren wrap met
kip, hummus &
groenten 

Bereiding
Smeer de wrap in met de hummus

Snij de tomaat en komkommer in stukjes

Beleg de wrap met de kip en groenten

Rol, snij doormidden. 

Simple & easy. Handig als
to go lunch!
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De ingrediënten  
1 grote zoete aardappel

1/2 avocado

1 ei

Kokosolie

Zout & peper naar wens 

Craving sweet? Gebruik banaan +

pindakaas als topping, yummy! 

Zoete aardappel
toast met avocado,
ei

Bereiding
Verwarm de hete lucht oven op 200 C 

Snij de zoete aardappel in dikke plakken

Smeer ze in met kokosolie

Leg op een bakplaat met bakpapier

Bak voor 10 minuten, na 5 min de

aardappel even draaien

Snijd de avocado in dunne plakken

Kook het eitje, hard of zacht is naar wens

Beleg de zoete aardappel en breng op

smaak.

Easy life hack; gebruik je broodrooster! 
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