
Hormoongids

Welke vrouwelijke hormonen zijn er allemaal en wat is hun functie?



  In je vrouwelijke  cyclus zijn er 2 hormonen het meest belangrijk, nl. oestrogeen en progesteron.

 Daarnaast zijn er nog een aantal andere hormonen die een grote rol spelen. In deze gids wordt

uitgelegd welke vrouwelijke hormonen er zijn en wat ze precies doen in ons lichaam.

Oestrogeen 
Oestrogeen is hét vrouwelijke geslachtshormoon. Het heeft ervoor gezorgd dat jij van een klein

meisje uitgroeide tot de vrouw die je nu bent. Het stimuleert namelijk de ontwikkeling van

borsten, vrouwelijke geslachtskenmerken en het krijgen van je eerste menstruatie. Oestrogeen

is dan ook een heel erg belangrijk  in het reguleren van je menstruatiecyclus. Het maakt je

cervixslijm dunner en daardoor vruchtbaar. Het bevordert de bevruchting, maakt je

baarmoederslijmvlies/endometrium dikker voor de innesteling en maakt het je lichaam soepeler

zodat je baby alle ruimte krijgt. Oestrogeen doet nog meer. Het zorgt voor een goed humeur en

beschermt je botten, hart en hersenen.

Zwangerschapssymptomen die je aan dit hormoon te danken hebt zijn stemmingswisselingen,

zwangerschapsmasker, striae, spataderen, misselijkheid, een grotere eetlust en minder zin

 in seks.  

Oestrogeen kent 3 vormen: oestradiol , oestron en oestriol. Iedere vorm heeft zijn eigen functie.

Het gaat te ver voor deze gids om daar verder op in te gaan.
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Stimuleert de ontwikkelingen en seksuele eigenschappen van vrouwen

Zorgt voor de vrouwelijke geslachtskenmerken

Is belangrijk voor hersenfunctie en gezonde slijmvliezen bij vrouwen

Beschermt de botten en het hart

Houdt de huid stevig

Maakt het cervixslijm dunner en toegankelijk voor spermacellen

Zorgt voor een goed humeur, laat je stralen en geeft je dat sexy gevoel

Oestrogeen heeft een balans in de cyclus met progesteron. Het oestrogeen is dominant in de eerste

helft van de cyclus en progesteron dominant in de tweede helft. 

Er kan een teveel aan oestrogeen ontstaan in je lichaam. Dit komt door een verstoorde balans tussen

oestrogeen en progesteron. Er ontstaat automatisch een oestrogeendominantie bij een

progesterontekort. Het kan ook dat je oestrogeen niet maandelijks goed afbreekt.  Wanneer je niet

regelmatig menstrueert kan je oestrogeendominantie opbouwen. 

Of misschien krijg je teveel oestrogeen binnen via voeding of via de omgeving door stoffen die sterk

lijken op oestrogeen (xeno-oestrogenen) en door je lichaam als oestrogeen herkend wordt. Ook een

te korte luteale fase kan dit veroorzaken, omdat er minder lang progesteron aanwezig is. 

 

Wat doet Oestrogeen?
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Hormoonoverzicht
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Progesteron

Progesteron wordt ook wel het relaxhormoon genoemd. Dit hormoon is het meest

aanwezig in de cyclus na je eisprong. Het Graafse follikel, het eiblaasje waar het eitje uit

sprong, verandert in het Gele lichaam. Dit zorgt ervoor dat progesteron wordt aangemaakt.

Het Gele lichaam verschrompelt langzaam, in precies die tijd die de bevruchte eicel nodig

heeft om naar de baarmoeder te reizen. Zodra het embryo is ingenesteld zal deze de

aanmaak van progesteron overnemen. Progesteron zorgt ervoor dat je temperatuur na de

eisprong hoog blijft om de innesteling in stand te houden. 

Het verslapt de spieren van je baarmoeder waardoor het opgebouwde

baarmoederslijmvlies niet wordt afgebroken. Dat afbreken en afstoten gaat komt door het

samentrekken van spieren, het is je menstruatie. Het vermindert ook de spierwerking van je

darmen. Hierdoor kan je meestal wat lastiger ontlasten net voor je menstruatie of in een

zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap is het hormoon de ‘beschermengel’ van je kindje. Het zorgt voor

een gezonde baarmoederwand, die is nodig voor een goed innesteling van het embryo. Het

progesteron maakt de slijmprop dikker, zodat de baarmoeder beschermt is door bacteriën

van buitenaf. 

Stress verlaagt de progesteron aanmaak!

Wanneer je stress ervaart, zal het lichaam ervoor kiezen om stresshormonen aan te maken.

Hierdoor komt je lijf in een overlevingsmodus en dit gaat altijd ten koste van de aanmaak van

geslachtshormonen. Het progesteronniveau daalt sterk door spanning, slechte voeding en

te weinig nachtrust, allemaal vormen van stress.
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Zorgt voor rust en een verbetert de slaapkwaliteit

Houdt je temperatuur hoog de na de eisprong

Zorgt ervoor dat je bevruchte eitje kan innestelen

Voorkomt stemmingswisselingen

Zorgt voor slapper spierweefsel zodat je baarmoeder niet kan samentrekken om je

menstruatie opgang te brengen

Zorgt dus ook voor trager werkende darmen in de fase na je eisprong en bij

zwangerschap

 Helpt bij voorbereiding voor melkproductie en borstvoeding.

Progesterondominantie bestaat niet!

Er is nooit een teveel aan progesteron in je lichaam. Wel kan je, onder invloed van

progesteron, je in de periode vooraf aan je menstruatie je onprettig voelen zoals geïrriteerd,

humeurig of down.

Wat doet Progesteron?

Samen met oestrogeen bereidt het elke maand de baarmoeder voor op een mogelijke

zwangerschap.
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Zorgt voor de groei van schaamhaar in de pubertijd

Stimuleert het embryo zich te ontwikkelen tot  jongen i.p.v. meisje

Zorgt voor de mannelijke geslachtskenmerken

Creëert seksuele verlangens en de zin in seks

Beïnvloed de snelheid van haargroei

Maakt talg aan, herkenbaar van de jeugdpuistjes

Testosteron

Testosteron kennen we als het "mannelijke" hormoon. Het zorgt voor de ontwikkeling van

spieren, de groei van lichaamshaar en de ontwikkeling van botten. Daarnaast is het ook mede

verantwoordelijk voor  het libido, de zin in seks.  Bij vrouwen zorgt testosteron er voor dat

we rond de eisprong meer zin in seks hebben. Samen met oestrogeen  zorgt testosteron er

dus voor dat je je super sexy en zelfverzekerd kan voelen in de ze fase van de cyclus.

Wat doet testosteron?
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FSH

 Follikel Stimulerend Hormoon
De naam zegt het al. Dit hormoon stimuleert de follikel, het eiblaasje, met daarin de eicel 

om te groeien. 

Zowel mannen als vrouwen, maken het FSH-hormoon aan. Bij mannen activeert het de

aanmaak van de zaadcellen en bij vrouwen zorgt het FSH ervoor dat er iedere cyclus een

eisprong plaats vindt. Zonder FSH is er dus geen zwangerschap mogelijk. Om zwanger te

kunnen worden, moet dus bij zowel de vrouw als de man voldoende van dit hormoon

worden aangemaakt. Is dit niet het geval, dan is de kans op bevruchting kleiner.



LH

 Luteïniserend Hormoon
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 Luteïniserend hormoon (LH) is het hormoon dat zijn piek heeft net voor je eisprong. .

LH is het hormoon dat bij de vrouw de eisprong en de progesteron vorming in de eierstokken

stimuleert en bij de man de testosteron vorming in de teelballen stimuleert.  Na de ovulatie

houdt LH het Gele lichaam in stand, wat op haar beurt zorgt voor de progesteron afgifte

tijdens de reis van de eicel naar de baarmoeder.

Als de LH piekt, zendt het brein een signaal af naar de eileider dat het eitje rijp is en dus de

eisprong plaats kan vinden. De LH-piek duurt ongeveer 48 uur en start ongeveer  24 tot  36

uur vóór de eisprong. Een ovulatietest meet het LH gehalte in je urine. Deze tests doe je een

aantal dagen achter elkaar , 's morgens en 's avonds. Wanneer deze tests positief zijn, zit je

eisprong er aan te komen.  

Samen met het aanwezige cervixslijm en het bijhouden van je BBT heb je een goed inzicht

wanneer de eisprong moet zijn. 



 HCG Zwangerschapshormoon

Het hormoon HCG is het zwangerschapshormoon dat gemeten wordt met een

zwangerschapstest. Het wordt na de innesteling van een bevruchte eicel aangemaakt en

stuurt een signaal naar de eileiders zodat er geen nieuwe eicellen gaan rijpen. HCG houdt

ook het Gele lichaam en daarmee de productie van progesteron in stand. 

Voor de groei van je kindje is het ook belangrijk. Het zet namelijk vet om in energie, die

gebruikt wordt om te groeien. Het HCG geeft ook zwangerschapskwalen als: misselijkheid,

vermoeidheid, hoofdpijn, vaak plassen, gevoelige borsten, duizeligheid en

stemmingswisselingen.

HPL

Humaan Placentair Lactogeen (HPL) is niet zo bekend als  zwangerschapshormoon, maar

het heeft wel een hele belangrijke taak. Het zorgt er samen met progesteron en HCG voor

dat het embryo niet wordt afgestoten vanwege het ‘lichaamsvreemd’ materiaal erin,

namelijk het DNA van de vader.

Daarnaast is het een belangrijk groeihormoon voor het kindje in je buik . Het HPL  remt

samen met een aantal andere hormonen de werking van prolactine tijdens de

zwangerschap. Na de bevalling verdwijnt HPL snel uit je lichaam, zodat prolactine haar werk

kan doen en de borstvoeding op gang komt.



Oxytocine
Oxytocine is één van de zwangerschapshormonen die vóór, tijdens en na je zwangerschap

van grote invloed zijn. Het wordt geproduceerd door een klein onderdeel van je hersenen,

de hypothalamus. Het hormoon speelt een belangrijke rol bij het opwekken van de bevalling

en tijdens de borstvoeding. Daarnaast is het van invloed bij de bevruchting en bevordert het

de hechting met je kindje. De naam ‘oxytocine’ komt van het Griekse woord okytokos, wat

‘snelle geboorte’ betekent.    

 Oxytocine en zwanger worden
Het hormoon steekt trouwens in het allerprilste begin van je zwangerschap (en daarvoor!) al

een helpend handje toe. Het begint namelijk al bij de romantiek en seksuele gevoelens, hét

ingrediënt om zwanger te worden. Bij het orgasme van de vrouw helpt het vrijkomende

oxytocine namelijk bij de zwemtocht van de spermacelletjes door de vagina. Het bevordert

op deze manier de bevruchting. Hoe positiever je het orgasme ervaart, hoe meer oxytocine

er vrijkomt. Neem er dus lekker de tijd voor. Over sperma gesproken, dit bevat ook

oxytocine. Daarom kan seks in de laatste weken van je zwangerschap helpen om de bevalling

op te wekken. 

Oxytocine staat ook wel bekend als het ‘knuffelhormoon’. Het is ook een belangrijk

zwangerschapshormoon. Net als prolactine is het onmisbaar voor de borstvoeding.

Oxytocine zorgt namelijk voor het toestromen van de melk als je kindje aan je tepel zuigt. Dit

noemen we de toeschietreflex. Oxytocine is een veelzijdig hormoon, want het doet nog veel

meer! Het draagt een steentje bij aan de bevruchting, zorgt voor de weeën, beperkt jouw

bloedverlies tijdens de bevalling en stimuleert de hechting tussen jou en je kindje. Kortom:

het maakt de hele cirkel rond.




