
Myriam, jij hebt PCOS. Wat houdt dat in?
Bij PCOS heb je meerdere blaasjes in de
eierstokken. Hierdoor krijg je een
onregelmatige cyclus of heb je helemaal geen
eisprong meer waardoor het zwanger worden
lastig wordt. 

Wat zijn veelvoorkomende klachten van
deze aandoening?
Waar vrouwen het meest tegen aanlopen is
het uitblijven van een menstruatie. Hierdoor is
het lastig om zwanger te worden en dat is heel
vervelend met een kinderwens. Daarnaast zijn
er ook andere klachten zoals een onstabiele
bloedsuikerspiegel en een te hoog
testosterongehalte. Alle vrouwen hebben dit
mannelijke hormoon maar bij vrouwen met
PCOS is dit uit balans. Hierdoor ontstaat dan
bijvoorbeeld acné, overbeharing, haaruitval,
makkelijk aankomen in gewicht en stemmings-
wisselingen. Dit verschilt per vrouw. 

Hoe en wanneer kwam jij erachter dat jij
PCOS hebt?
Ik slikte de pil en had enorme last van
hoofdpijn en migraine. Omdat ik het
vermoedde had dat dit door de pil kwam ben ik
daarmee gestopt. De hoofdpijn was over maar
vervolgens merkte ik dat ik niet meer
ongesteld werd. De dokter weed dit eerst nog
toe aan ontpillen.

Uiteindelijk had ik het gevoel dat er iets niet
klopte en heb ik om een doorverwijzing
gevraagd. Toen zagen ze het eigenlijk gelijk al.
Heel duidelijk.... PCOS. Met de mededeling:
"ga gewoon weer aan de pil en als je kinderen
wilt dan kom je terug want dat kan nog wel
eens lastig worden maar dan hebben we een
hormoonkuur." 

Dit voelde niet goed en je bent op
onderzoek uit gegaan. Heb je toen verhalen
op internet kunnen vinden van mensen die
toch op de natuurlijke manier kinderen
hebben kunnen krijgen?
In Nederland was er toen nog niet heel veel te
vinden. Dat kwam meer toen ik ook naar
Australië en Amerika ging kijken. Ik las
verhalen van vrouwen die het gelukt was en
zag foto's van gezinnen en dacht dat kan ik
ook, ik ga dat ook doen. 

En toen? Wat ging je doen?
Ja, nou geen idee... Ik ben maar gewoon
begonnen. Eerst dacht ik aan vlees. Vlees is
misschien niet goed, dus ik ging geen vlees
meer eten. Dat is uiteindelijk niet wat ik per se
zou zeggen bij PCOS. Maar doordat ik geen
vlees meer ging eten wilde ik dat wel goed
doen en ging ik steeds meer lezen over
voeding. Uiteindelijk kom je dan ook al snel bij
gezondere recepten en denk je na over je
eiwitten en hoe je aan je vitamine B12 komt.

Een eigenwijze weg naar
klachtenvrij met ....
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Op haar 24e kreeg Myriam de diagnose PCOS. Een
aandoening waardoor je o.a. geen eisprong meer kunt
hebben en het eigenlijk niet mogelijk is om kinderen te
krijgen op de natuurlijke manier. Toch is dat wel wat
Myriam 3 keer is gelukt.



Ik merkte toen wel dat het veel beter ging.
Uiteindelijk heeft het een jaar geduurd voordat
ik weer voor de eerste keer ongesteld werd.
Mijn eerste cyclus was heel lang maar ik
merkte wel dat dat steeds korter werd.

Wat waren achteraf gezien de klachten die
jij had behalve blaasjes in je eierstokken? 
Ik had het altijd toegeschreven aan mijn
karakter, maar stemmingswisselingen was wel
echt iets waar ik last van had. En door mijn
voeding aan te passen merkte ik dat ik mij veel
energieker kon voelen dan dat ik altijd deed.
Ook had ik last van een onrustigere huid en
onopvallende overbeharing.

Je hebt ondertussen 3 gezonde zoontjes.
Hoe kwam je er de eerste keer achter dat je
zwanger was?
Ik had in de tijd dat mijn menstruatie weer op
gang kwam tot ik zwanger wilde worden een
koperspiraal. Toen deze verwijderd werd door
de huisarts zei zij al een beetje verbaasd "dit
ziet er goed uit, het lijkt ook of je bijna een
eisprong krijgt." Nou, dan ga je toch denken
zal het de eerste keer gelijk raak zijn. Dat was
niet zo, ik werd weer ongesteld. De tweede
keer had ik een negatieve test. Dus ik begon
alweer een beetje aan mijn lijf te twijfelen.
Uiteindelijk deed ik een week later nog een
keer een test, geen idee waarom, en die was
positief. Wow... de tweede maand was ik dus
al zwanger. Echt bizar.

Wat denk jij dat uiteindelijk echt voor jou
heeft gewerkt?
Ik was begonnen met voeding. Dat was
concreet en daarbij kon ik makkelijk dingen
vervangen. Maar wat ook een hele grote rol
speelt bij PCOS is stress. Daar kwam ik
eigenlijk pas echt achter toen ik andere
vrouwen ging begeleiden. Zij aten dan
helemaal volgens het boekje maar het ging
niet goed met die vrouwen. Dan bleek het
vaak ook stress te zijn. Stress vermijden is
heel makkelijk gezegd maar ik probeer het dan
vooral te zoeken in wat kan je doen om meer
ontspanningsmomenten te creëren? En wat
vind je echt heel leuk om te doen? Voor mij is
dat op dit moment bijvoorbeeld gewoon even
naar buiten, even wandelen. Ik haal ook heel
veel ontspanning uit het met vriendinnen zijn.
Lekker over van alles en nog wat praten, en ik
houd van koken, met name bakken.

Ondertussen heb jij je eigen praktijk om
vrouwen met PCOS te helpen, Healty
hormones. Wat zijn de eerste belangrijke
tips die je vrouwen mee geeft?
Begin simpel. Gooi je voedingspatroon niet
gelijk radicaal om. Maak eerst het ontbijt
PCOS-proof. Zorg voor maaltijden die je
suikerspiegel stabiel houden. Combineer
suikers bijvoorbeeld altijd met vetten, eiwitten
en vezels. Maar mijn belangrijkste tip is
eigenlijk om weer vertrouwen in je lichaam te
krijgen. Het doet natuurlijk wel wat met je
vrouwelijkheid. En wees vooral ook trots op
jezelf!

Myriam heeft nog veel meer te vertellen en
tips voor vrouwen met PCOS. Ben je hier
benieuwd naar? Luister dan het hele
interview via de Eigenwijs gezond podcast.
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