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vel  z i tten begint  met  inzicht  in  je  hormonen
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Hallo!
Wat goed van je dat je de hormoontest hebt gedownload en inzicht wilt
krijgen in jouw hormoonbalans. Hormonen spelen  namelijk een
belangrijke rol bij veel gezondheidsproblemen, gewicht- en
energieklachten,  ziekten en verouderingsproblemen.  

Als gevolg van het normale verouderingsproces begint de
hormoonproductie van de klieren al vanaf je dertigste terug te lopen.  Bij
de ene klier gaat dit sneller dan bij de ander. Het is niet alleen belangrijk
hoeveel er van een bepaald hormoon door jouw lichaam circuleert, ook de
hoeveelheid van het ene hormoon ten opzichte van andere hormonen is
essentieel. 

Hormonen moeten altijd in een specifieke verhouding tot elkaar staan voor
een goede gezondheid en vitaliteit. Vooral op dat punt gaat het vaak mis.
Er wat aan kunnen doen begint altijd met weten wat er aan de hand is en
bij hormonen kun je dat goed vaststellen op basis van symptomen.

Deze test geeft jou een indicatie van jouw hormonale problemen. Als je
drie of meer symptomen hebt aangekruist, kamp je mogelijk met een
disbalans. Weet alvast dan je met aanpassingen in je leefstijl veel kunt
doen om je hormonen weer in balans te krijgen en je weer lekker te
voelen. 
  
Nu is het jouw beurt om te ontdekken welke hormonen uit balans zijn.
Kruis de symptomen aan die op jou van toepassing zijn en tel ze op aan
het einde van het rijtje.  Veel succes!



Teveel oestrogenen ten opzichte van progesteron
Check de symptomen: 
0             Pijnlijke en gespannen borsten 
0             Hevige menstruatie 
0             Poliepen in de baarmoeder
0             Hoofdpijn/migraine  
0             Slaapstoornissen 
0             Acne
0             Pijnlijke gewrichten 
0             Vermoeidheid
0             Angsten en/of depressies
0             Stemmingswisselingen
0             Schildklierproblemen
0             Aankomen in gewicht
0             Vocht vasthouden 
0             Meer vetopslag in kuiten, bovenbenen en billen 
TOTAAL:

HORMOONTEST

Te weinig oestrogenen ten opzichte van progesteron
Check de symptomen: 
0            Opvliegers/nachtelijk zweten 
0             Te korte of te lange menstruatiecyclus
0             Constante vermoeidheid 
0             Ontregelde slaap
0             Droge huid, ogen, mond
0             Snelle huidveroudering
0             Hoofdpijnen
0             Hartkloppingen
0             Regelmatige schimmelinfecties
0             Regelmatige blaas- / urineweginfecties
0             Depressies/stemmingswisselingen
0             Verlies botmassa/botontkalking
0             Duizeligheid
TOTAAL:
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Testosteron verhoogd
Check de symptomen: 
0             Haargroei op borst, kaak, bovenlip, armen
0             Verlies van hoofdhaar
0             Acne en/of heel vette huid
0             Extreme ontwikkeling van spieren
0             Zwaarder/lager worden stemgeluid
0             Agressiviteit, snelle irritatie
0             Slapeloosheid, onderbroken slaap
0             Hoge bloeddruk
0             Instabiele bloedsuikerspiegel/insulineresistentie
0             PCOS (cysten op eierstokken)
TOTAAL:

Progesteron verlaagd: 
Check de symptomen: 
0            PMS
0             Menstruatie duurt korter dan 4 dagen
0             Regelmatige opkomst van candida infectie
0             Problemen met in slaap vallen en/of doorslapen
0             Onvruchtbaarheid of miskramen vroeg in zwangerschap
0             Klachten van een vertraagde schildklier
0             Heftig reageren op stress / lage stressbestendigheid
0             Periodieke slapeloosheid (bijvoorbeeld voor de menstruatie)
TOTAAL:
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Cortisol verhoogd
Check de symptomen: 
0             Vermoeidheid, met name bij het ontwaken
0             Moeite om ’s avonds op tijd naar bed te gaan (energie hoog)
0             Frequent plassen, ook ’s nachts vaak uit bed moeten
0             Koffie nodig om de dag te beginnen
0             Slechter tegen kou kunnen, lage lichaamstemperatuur
0             Angstig en nerveus 
0             Niet goed om kunnen gaan met stress
0             Vet vooral op de buik vasthouden
0             Snel uit balans, snel geïrriteerd
0             Licht in het hoofd/ duizeligheid
0             Slechte afweer tegen infectie (vaak verkouden, griep)
0             Hypoglykemie (drang naar zoet/zout, trillerig, hoofdpijn,  
               zweten bij niet tijdig eten)
0             Lage bloeddruk
0             Gevoelig voor scherp licht, sterke geuren en harde geluiden
0             Allergie en auto-immuunziekten
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Te weinig schildklierhormoon
Check de symptomen: 
0            Lage lichaamstemperatuur direct na wakker worden ("Barnes test")
0             Opgezette schildklier (krop in de nek)
0             Vocht vasthouden gehele lichaam zonder aanwijsbare oorzaak
0             Hardnekkig obstipatie, ondanks voldoende vezels etc. 
0             Vaak wakker of zweten tussen 00.00 en 2.00u ‘s nachts
0             Hoofdpijn / migraine
0             Spier  en gewrichtspijn 
0             Moeite met afvallen
0             Slechte concentratie
0             Fibromyalgie
0             Gezwollen oogleden (in de ochtend) vocht rond de ogen
0             Gezwollen kuiten en voeten
0             Dun breekbaar haar, breekbare nagels
0             Droge huid 
0             Vochtophoping onder de ogen
0             Ruwe huid elleboog
0             Koude handen, voeten en vaak ook neuspunt
TOTAAL:
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Teveel insuline (insulineresistentie)
Check de symptomen: 
0             Wazig gevoel, onvermogen te concentreren/te herinneren
0             Voornamelijk dikker worden op de lovehandles (rug)
 0            Vermoeidheid en energiedips na maaltijden
0             Stemmingswisselingen
0             Hoge bloedsuikerspiegel, met name de nuchtere waarde is hoog
0             Opgeblazen gevoel, voornamelijk na het eten van koolhydraten
0             Diabetes
0             Verhoogde bloeddruk
0             Drang naar zoetigheid, met name na het avondeten
0             Gewichtstoename bij het eten van koolhydraten
0             Vaak dorst
0             Gewichtstoename: vetopslag rond de middel
0             Moeilijk kunnen afvallen
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HORMOONTEST

Te weinig insuline
Check de symptomen: 
0           Snelle wisselingen in energieniveau (van topfit naar doodmoe)
0           Snelle stemmingswisselingen
0           Concentratie- en geheugenproblemen
0           Trillen, zweten, wazig zien, boos indien er niet op tijd gegeten wordt
0           Een dag zonder brood is bijna ondenkbaar
0           Gaperig/moe na het eten
0           Om de paar uur moeten eten (geen maaltijd over kunnen slaan)
TOTAAL:
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Totaaloverzicht

Teveel oestrogeen ten opzichte van progesteron

Te weinig oestrogeen ten opzichte van progestereon

Testosteron verhoogd

Progesteron verlaagd

Cortisol verhoogd

Te weinig schildklierhormoon

Te veel insuline

Insuline te laag / wisselend insuline niveau
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Hoe nu verder?

Je hebt met deze test een eerste inzicht gekregen in de wereld van je
hormonen. Het kan heel goed zijn dat je bij één of meerdere hormonen
meer dan drie symptomen heb aangekruist. Het is niet meteen reden tot
zorgen, maar wel een signaal dat je huidige leefstijl niet meer optimaal
past bij de behoeftes van je lichaam. 

Tijdens de Challenge Breng je hormonen in Balans  leer je onder
andere wat voor stappen je kunt zetten om je klachten te verminderen en
je hormonen weer in balans te brengen. Dit is een prachtige kans voor je
om er meer over te ontdekken en aan jouw reis te beginnen naar meer
energie en weer heerlijk in je vel zitten. Tot binnenkort!

Brenda
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