
De laatste dagen vóór je menstruatie
gebruik je als vrouw het hormoon
progesteron — dat humeurschommelingen regelt —
niet op een normale manier.Tegelijk daalt het serotonine-
gehalte in je hersenen — de ‘geluksstof’,zeg maar.
Resultaat:een mix van lichamelijke klachten (zwelling
van de borsten,opgeblazen gevoel,vochtopstapeling,
gewichtstoename,migraine,lage rugpijn),emotionele
klachten (prikkelbaarheid,neiging tot somberheid) en
gedragsgebonden klachten (concentratiestoornissen,
lusteloosheid,vermoeidheid,trek in zoetigheid).
Met deze natuurlijke middelen breng je je hormonen
weer in balans.

GAMMALINOLEENZUUR(GLA).
Vrouwen met menstruele klachten hebben vaak een
tekort aan GLA.Neem het in supplementvorm tijdens
de hele cyclus of tien dagen voor de menstruatie.
Goede keuze:B-Hada van Nutrogenics.

HOMEOPATHIE
• BIJ HYPER-OESTROGENIE (te veel oestrogeen:
pijnlijke borsten,vochtophoping,gewichts-
toename,agressiviteit):Folliculinum 15 CH
(1 dosis of 10 granules op de 8ste en de 20ste
dag van de cyclus) + Progesteronum 5CH
(5 granules op de 16de en de 25ste dag van de
cyclus).
• BIJ HYPO-OESTROGENIE (te weinig oestrogeen:
lage rugpijn,hoofdpijn,depressiviteit):Luteinum
15 CH (1 dosis of 10 granules op de 20ste dag van

de cyclus)
• BIJ KRAMPEN:Zincum 9CH en Cuprum
9CH (3 granules van elk voor het slapen-
gaan).Deze middelen kunnen ook heel
goed gecombineerd worden met Traumeel
(van firma Heel ) of Arnica 9CH.

MAGNESIUM
Heeft een invloed op je humeur,
de verwijding van bloedvaten en de
stabilisatie van cellen,die alle drie een
rol spelen bij PMS.Niet verwonderlijk

dus dat vrouwen precies in de laatste dagen voor
hun menstruatie zo’n zin in hebben in (donkere)
chocolade,dat bomvol magnesium in zit. Goede
keuze:Magnesium Extra van Natural Energy of

Magnesium Aktief van Deba Pharma.

OSTEOPATHIE
Kan helpen bij sterke hoofdpijnklachten

door blokkades in het kleine bekken
weg te nemen.

YOGA
Yogahoudingen zoals de ‘opwaarts kijkende
hond’ stimuleren je spijsverteringsorganen,
zodat afvalstoffen beter worden afgevoerd
en je je niet meer zo opgeblazen voelt.

In sommige yogascholen kun je ook
echt ‘hormoonyoga’ volgen

(www.backandwhite.be).

Goedele
Leyssen

Stress verdwijntwaarGoedele
verschijnt. Als ‘happy coach’
maakt ze zowel dokwerkers

als bedrijfsleiders zen.
Want gelukmaak je zélf.

Tussen4 en6
zegt je lichaam:

OPSTAAN!

BEWEEG
• Probeer zoveel mogelijk cardiovasculaire
oefeningen te doen nu,zodat je de eet-
aanvallen die in deze periode voorkomen,
voor kunt zijn.
• Als je moet letten op je gewicht,beweeg
dan elke dag zeker 15 minuten méér.Hou
het bij niet te intense,maar wel langdurige
cardio-oefeningen.
• Ook yoga is uitstekend,om de stress
te lijf te gaan die je in deze gevoelige
fase van je menstruele cyclus kan
ervaren.Hormoonyoga werkt
specifiek hierop.

HULPMIDDELTJES
Supplementen die fyto-
oestrogenen bevatten,kunnen
de negatieve gevolgen van
progesteron op je stofwisseling
wat tegenwerken.Een supplement
met isoflavonen voldoet
uitstekend.Goede keuze:
Isoflavonal-Forte 80 mg
van Deba Pharma.

Debeste switchdie ikooitmaakte, is dievannachtuil naar
ochtendmens.Vroegerhad ikhetmoeilijkomafscheid te
nemenvandedag. Ik zat tot indevroegeuurtjes te schilde-
ren, schrijvenof breien (echtwaar!) en inhetbuitenland
ging ikvaakdansen totdezonopkwamomdanmeteen
slaapkopaanmijndag tebeginnen.Vleermuizen, spinnen,
uilenengrondgekko’s zijngemaaktom ’snachtswakker
te zijn,wijmensenniet. Tussen21en22uurmaakt je
lichaamhet slaaphormoonmelatonineaanomje subtiel
te latenwetendathet tijd is omnaarbed tegaan.Negeer je
dat signaaldoor snelnogeenafleveringvan ‘Friends’ op te
zettenof te chattenmet je Facebookvriendenaandeandere
kantvandewereld, dankanhetniet inherstellingsmodus
gaan. Je immuunsysteemverzwaktennaeen tijdverzuren
kwaaltjes je leven.
Sinds ikyogadoe, sta ikelkedag tussen4en5op. Inhetbegin
washetgekommijnbeduit tewippenopeenmomentdat
ikervroegervaakpas inkroop.Maaropdagendat ikhetniet
deed,waserdatvage, onaangenamegevoeldat ikhetbeste
momentvandedag
gemisthad.Het is zo
rustig tussen4uur
en5uur ’s ochtends.
Jebeseftmeteen
hoe lawaaierighet is
overdag.Nadeyoga
trek ik somsmijn
loopschoenenaan
enren iknaarhet
parkvlakbij omwat
groenop te snuiven.
Endat allemaal
zonderdatmijngsm
roodgloeiendstaat vandesms’jes, pop-upsvanTwitter,
berichtjesopWhatsApp, contact requestsvia LinkedInen
Facebook-berichten.Heerlijk!Volgensdeyogafilosofie
hangter indevroegeuurtjes veel ‘prana’, levenskracht,
inde lucht. Ik vinddat jedatvoeltwanneer jehetvenster
openzetof evennaarbuitengaat.De lucht isnogzuiver en
alles is zo fris, alsof dewereld ’snachts ingepaktwasmet
eencellofaantjedat ernunetafgehaaldwerd.
Eenvriendverslikte zich inzijn soep toen ikverteldehoe
vroeg ikopstond,maarals jeoptijd inbedkruipten je lichaam
inbalans is, danvolgthet zijnnatuurlijke ritme.Het is zo
geprogrammeerddathet tussen4en6uureenwake-up-
hormonencocktail klaarmaakt, zodat jevol energie aan je
dagkuntbeginnen.Vroegevogels zijnookquagezondheid
beter af dannachtuilen. «Ochtendmensenpresterenbeter,
hebbenminder stressen lopenminderkansopeendepressie
envetrolletjes»,weetdr. JoergHubervandeRoehampton
University inLonden. «Zeetenmeergroentenen fruit, terwijl
nachtuilenoverdag snellernaar fastfoodgrijpen.»
Ikkan iedereenaanradenomdat tikjevroeger tegaanslapen
enop te staan—zelfs al ishetmaareenkwartierjeof half-
uurtje.Uiteraardmag je jezelf niet forcerenomontiegelijk
vroeguitbed tekomenals jemeteenbijnieruitputtingzit
of geenoogdichtdeedomdat jebaby
dagennachtnog steedsdoorelkaar
haalt.Maaranders isdatnatuur-
lijke slaap-waakritmeheront-
dekkeneenuniekekansomeven
uitde ratrace te stappenen jezelf
te trakterenopkostbareme-time.
Volgensmijdeenigeéchte luxe
indezehectische tijden.

Dewinstvanje
wekkereenbeetje

vroegerzetten?
Kostbare ‘me-time’

55
weekend16en17mei2015

MENT OM
TE LOSSEN

PUUR NATUUR
KOMT JETE HULP!

Ikhaatje. Ikzieje
graag.Allesgoedmetmij,
ja. Ikwilnúaardbeien.
Enchocolade.Komhier!
Gaweg! Zullenwe...?
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PMS?
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