
 

Vragenlijst Hormonen 
Hieronder zie je per hormoon een (groot) aantal klachten staan die kunnen horen bij een verstoring 
in dat hormoon. Vink de klachten aan die je de afgelopen 3 maanden hebt ervaren. Heb je bij één 
of meerdere delen van de vragenlijst 5 of meer klachten aangevinkt, dan kan het interessant zijn 
om met een deskundig arts of therapeut naar deze klachten te kijken. Vaak kan een (kleine) 
verandering in je voeding en leefstijl al een positief effect hebben op je hormonen.


 - Deel A | Cortisol (hoog) - 

Het gevoel continu opgejaagd te zijn; rennend van de ene taak in de andere.

Het gevoel ‘opgedraaid’ en/of hyperactief te zijn terwijl je ook heel erg moe bent.

Moeite met tot rust komen voor het slapen gaan.

Tegen 22.00 uur in de avond het gevoel hebben dat je er qua energie weer even tegen kunt  
(een opleving in je energie) waardoor je uiteindelijk veel te laat in bed ligt.

Moeite om in slaap te komen of door te slapen.

Je wordt (te) vroeg wakker.

Volgens je tandarts lig je tandenknarsend in je bed.

Je kunt maar niet stoppen met piekeren. Je voelt je onrustig en/of nerveus.

Je voelt snel boosheid en merkt dat je vaker je stem verheft als er iets gebeurt.

Je geheugen doet het de laatste tijd minder goed, zeker als je stress ervaart.

Na de maaltijd heb je behoefte aan iets zoets, bij voorkeur chocolade.

Je bent een ‘muffin top’ aan het ontwikkelen (een ‘zwembandje’ rondom je middel).

Je huid wordt dunner of je hebt andere huidklachten zoals eczeem.

Je hebt last van botproblemen. Je arts zegt dat je osteoporose of osteopenie hebt.

Je bloeddruk en hartslag zijn verhoogd.

Je bloedsuikerspiegel is te hoog en tussen de maaltijden door voel je je regelmatig trillerig. 
Je arts heeft het al met je gehad over (pre)diabetes of insulineresistentie.

Je hebt last van spijsverteringsproblemen zoals maagzuur (reflux) of maag/darmzweren.

Het is moeilijker dan voorheen om te herstellen van een fysieke verwonding.

Je hebt roze of paarse strepen over je buik of rug lopen die je niet kunt verklaren.

Je menstruatiecyclus is onregelmatig geworden.

Je hebt vruchtbaarheidsproblemen.

Je lijkt ongevoelig voor griep en kleine infecties of bent hier juist heel gevoelig voor.
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- Deel B | Cortisol (laag) - 

Je bent moe of voelt je opgebrand. Je hebt cafeïne nodig om je energie op pijl te houden.

Slapen helpt niet om minder moe te zijn.

Je vermoeidheid wordt erger als je gaat staan of als je stress hebt. Dan voel je je ook 
misselijk of trillerig.

Met name bij het wakker worden of in de middag tussen 14.00 - 17.00 uur ben je eigenlijk 
ontzettend moe en zou je graag gaan liggen. Een kop koffie helpt dan enorm.

Het lijkt alsof je niet kunt stoppen met een negatieve kijk op de wereld te hebben. Je bent 
snel uit balans of geïrriteerd.

Je barst zonder bijzondere reden soms zomaar in huilen uit.

De laatste tijd heb je meer moeite om problemen ook op te lossen.

Je voelt je het merendeel van de tijd gestresst en alles lijkt moeilijker dan voorheen. Je 
tolerantie voor stress is duidelijk afgenomen.

Tussen 1.00 - 4.00 uur in de nacht lig jij regelmatig wakker. Ook inslapen is lastig.

Je hebt een lage bloeddruk.

Als je te snel opstaat, dan word je duizelig en moet je je ergens aan vasthouden.

Je bent heel vatbaar voor infecties. Elke virus dat langskomt doet jou aan. Je hebt ook meer 
moeite om te herstellen van wondjes.

Je hebt last van astma, bronchitis, chronische hoest of allergieën.

Je bloedsuikerspiegel is vaak laag of instabiel. Je hebt regelmatig een flinke hongerklop en 
voelt je trillerig, beverig, krijgt hoofdpijn of gaat zweten als je niet regelmatig iets eet.

Je hebt een grote behoefte aan zout.

Je transpireert buitengewoon veel. Veel meer dan voorheen.

Je voelt je regelmatig misselijk, je moet overgeven of hebt diarree. 

Je ontlasting wisselt van diarree naar obstipatie en weer terug.

Je hebt allerlei onverklaarbare spijsverteringsklachten.

Je kniegewrichten doen zeer en de spieren rondom je gewrichten voelen stijver aan.

Je hebt last van aambeien of spataderen

Blauwe plekken komen bij jou heel makkelijk voor.

Je moet veel vaker plassen dan voorheen, ook ’s nachts.

Je kunt slechter dan voorheen tegen kou.

Je bent veel gevoeliger geworden voor licht, geluid of geur.

Je hebt schildklierklachten waarvoor je onder behandeling bent van een arts. Je voelt je 
daar goed bij en ineens krijg je hartkloppingen of een onregelmatige hartslag.
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- Deel C | Progesteron (laag) - 

Je voelt je heel vaak geïrriteerd of hebt last van PMS.

Je hebt last van hormonale hoofdpijn; hoofdpijn gekoppeld aan je cyclus.

Je borsten doen zeer en/of zwellen in de loop van je cyclus op.

Je menstruatiecyclus wordt naar mate je ouder wordt onregelmatiger of de duur van de 
cyclus wordt korter (minder dan 4 dagen).

Je hebt regelmatig last van een (vaginale) candida infectie.

Het bloedverlies tijdens je menstruatie is fors (je hebt maximaal elke 2 uur een verschoning 
nodig terwijl je al een super tampon of maandverband gebruikt) of de menstruatie is pijnlijk 
(je kunt zonder pijnstiller niet functioneren).

Je libido is laag.

Je houdt vocht vast rondom je enkels, buik of andere plaatsen vlak voor je ongesteld wordt.

Je arts heeft vastgesteld dat jij last hebt van cystes in je baarmoeder, borsten of eileiders.

Je slaapt heel licht waardoor je snel wakker bent gedurende de nacht.

In de nachtelijke uren heb jij last van jeukende of onrustige benen.

Je reageert veel heftiger op stress dan voorheen.

Je hebt last van spierkrampen.

Je voelt je wazig in je hoofd.

Je hebt een auto-immuunziekte.

Je coördinatie is minder geworden en je voelt je regelmatig een beetje een kluns.

Je hebt vruchtbaarheidsproblemen en/of last van miskramen in de eerste trimester.


- Deel D | Oestrogeen (hoog) - 

Houd jij water vast, voel je je opgeblazen zowel in je buik als in je gezicht?

Zijn uitstrijkjes bij jou afwijkend gebleken?

Het bloedverlies bij je menstruatie is heel fors (je hebt maximaal elke 2 uur een verschoning 
nodig terwijl je al een super tampon of maandverband gebruikt) en er zitten bloedklontjes in 
het bloed dat je verliest.

Je hebt last van cysten in je borsten, vleesbomen of endometriose.

De laatste tijd neemt het gewicht, vooral rondom je heupen, duidelijk en snel toe.

Je borsten zijn aan het groeien of zijn gevoeliger dan anders.

Je hebt een hang naar zoet, koolhydraten en brood.

Je vetopslag vindt vooral plaats op je bovenbenen, kuiten of borsten.

Je hebt regelmatig last van vaginale schimmelinfecties.

Je humeur schommelt alle kanten op, je hebt last van PMS, depressieve gevoelens of juist 
geïrriteerdheid vooral voorafgaand aan je menstruatie.
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Je huilt heel snel en makkelijk, ook over de meest onnozele dingen.

Je stort regelmatig emotioneel even in of voelt je angstig of geïrriteerd.

Je hebt last van migraine of andere hoofdpijn vooral voor je menstruatie.

Je hebt problemen met je schildklier, vooral een traag werkende schildklier.

Slapeloosheid komt bij jou helaas regelmatig voor.

Je hebt last van ‘brain fog’; je hersens doen het gewoon niet zo goed.

Je hebt een rode gloed over je gezicht of bent gediagnosticeerd met rosecea.

Je hebt problemen met je galblaas of deze is verwijderd.


- Deel E | Oestrogeen (laag) - 

Je geheugen is slechter geworden (je loopt een kamer in en weet ineens niet meer wat je 
daar ging doen).

Je voelt je emotioneel veel kwetsbaarder dan een aantal jaren geleden.

Je hebt langer dan 2 weken aaneengesloten last van depressieve gevoelens zonder 
aanwijsbare oorzaak.

Je krijgt steeds meer rimpels in je huid.

Je hebt last van nachtzweten of opvliegers.

Het is lastig voor je om door te slapen. Je wordt vaak midden in de nacht wakker.

Je blaas is zwakker geworden, lekt soms of is overactief. Je moet vaker plassen dan 
voorheen.

Je hebt de laatste tijd steeds terugkerende blaasontstekingen of schimmelinfecties.

Het volume van je borsten neemt af en ze gaan steeds meer hangen.

Je gewrichten doen steeds meer zeer.

Je hebt recent blessures opgelopen aan je polsen, schouders, lage rug of knieën.

Je hebt geen interesse meer in sporten.

Je hebt last van verlies van bot kwaliteit of osteoporose.

Je vagina voelt veel droger aan, is geïrriteerd of minder gevoelig dan voorheen.

Je ogen, huid en clitoris voelen droger aan dan voorheen.

Je libido is eigenlijk een beetje zoek; je hebt veel minder seks dan voorheen.

Je menstruatiecyclus is korter of langer dan je gewend was.

Je voelt je eigenlijk altijd moe en dat wordt niet beter of slechter op enig moment.

Vrijen is pijnlijk voor je.

Je voelt je regelmatig duizelig.
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- Deel F | Androgenen - 

Je hebt meer haar op je gezicht, borst of armen dan bij een vrouw hoort.

Je hebt last van acné.

Je huid of haar is vet(ter) geworden.

De haar op je hoofd is dunner aan het worden of valt uit volgens een mannelijk 
kaalheidspatroon.

Je rechter ringvinger is langer dan de wijsvinger aan die hand.

De huid onder je oksels is donkerder en dikker aan het worden.

Je hebt allerlei kleine huidwratjes, vooral op je nek en bovenlijf.

Je hebt meer spieren of meer spierkracht gekregen.

Je hebt last van spierspasmen.

Je bloedsuikerspiegel is onstabiel, te hoog of te laag.

Je merkt dat je op scherp staat en snel ergens boos of geïrriteerd op reageert.

Je stem lijkt dieper of zwaarder dan je gewend bent.

Je hebt last van depressieve of onrustige gevoelens.

Je menstruatiecyclus duurt 35 dagen of langer.

Je hebt last van cystes in je eileiders.

Rondom het midden van je cyclus heb je buik- of lage rugpijn.

Je hebt vruchtbaarheidsproblemen.

Een arts heeft Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS) bij je vastgesteld.

Je hebt moeite om door te slapen.

Je libido is toegenomen zonder aanwijsbare oorzaak.


- Deel G | Schildklierhormoon - 

Je lichaamstemperatuur (rectaal gemeten) is bij het ontwaken lager dan 36,5 graden.

Haaruitval, inclusief de buitenkant van je wenkbrauwen of je wimpers.

Je huid is droog en/of hard.

Je haar is droog en klit veel makkelijker dan je gewend bent.

Je nagels zijn dunner en splijten sneller.

Je houdt vocht vast in het hele lichaam zonder aanwijsbare oorzaak.

Je hebt gezwollen oogleden of vocht rond de ogen, vooral in de ochtend.

Je bent een fors aantal kilo’s aangekomen de afgelopen jaren die je er maar niet af krijgt.

Je hebt last van terugkerende infecties of ontstekingen (blaasontstekingen, vaginale 
infecties, holte ontstekingen).

Uit bloeduitslagen blijkt dat je cholesterol te hoog is.
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Je hoeft niet elke dag naar het toilet om te poepen of je hebt bij het ontlasten niet het gevoel 
dat je alles uit je darm krijgt.

Ondanks dat je voldoende vezels eet heb je last van hardnekkige obstipatie.

Je hebt last van terugkerende hoofdpijn zonder aanwijsbare oorzaak.

Je vermogen om te zweten is afgenomen.

Je spieren of gewrichten doen ineens zeer en je spierkracht lijkt afgenomen.

Je handen en voeten tintelen regelmatig.

Je handen, voeten en neuspunt zijn koud. Je hebt moeite met kou of juist met hitte.

Je bent meer gevoelig voor kou dan anderen. Jij hebt vaak meerdere laagjes kleding aan of 
eerder dan je omgeving een jas aan als je naar buiten gaat.

Je spraak is trager geworden en je stem meer schor.

Je hartslag is lager dan 60 slagen per minuut.

Je voelt je regelmatig lethargisch en kunt niet in actie komen.

Je ligt vaak wakker of te zweten ’s nachts tussen 0.00 en 2.00 uur.

Vooral in de ochtend voel je je moe.

Je hersenen werken traag en je hebt moeite om je te concentreren.

Je reflexen zijn trager net als je reactietijd.

Je libido is afgenomen en je weet niet hoe dat komt.

Je voelt je vaker depressieve of humeurig zonder feitelijke oorzaak.

Je hebt menstruatieproblemen zoals bijvoorbeeld heel fors bloedverlies.

Je hebt moeite om zwanger te worden of te blijven.

Je schildklier is vergroot, je hebt moeite met slikken of je tong is dikker dan voorheen. Je 
hebt het gevoel iets te moeten wegslikken dat er niet zit.

In je familie komen schildklierklachten voor.


- Deel H | Insuline - 

Jouw energieniveau wisselt sterk door de dag heen. Je gaat van topfit naar doodmoe. Dat 
kan zowel lichamelijke als geestelijke vermoeidheid zijn.

De verhouding tussen de omtrek van jouw middel gedeeld door je lengte is groter dan 0,51.

Je hebt teveel vetopslag op je buik en het lukt je niet om op die plek af te vallen.

Je hebt een hoge bloeddruk.

Je stemming is instabiel en kan sterk wisselen door de dag heen.

Je hersenen doen het niet meer zo goed als voorheen. Je hebt moeite om je te concentreren 
of om dingen te herinneren of onthouden.

Je eet grote maaltijden en hebt nauwelijks een gevoel van verzadiging. 

Je hebt niet gegeten als je geen toetje hebt gehad.

Na je maaltijd heb je snel weer honger of word je moe of slaperig (de after lunch/dinner dip).
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Vooral als je koolhydraten zoals brood, pasta of rijst hebt gegeten, dan krijg je een 
opgeblazen gevoel. 

’s Nachts word je wakker en heb je honger.

Als je niet op uur en tijd iets eet, dan word je trillerig, ga je zweten, wazig zien, krijg je 
hoofdpijn of word je boos/geïrriteerd. Je kunt niet zonder tussendoortjes.

Je kunt je niet voorstellen dat je geen brood, pasta of rijst eet.

Je hebt huidklachten zoals: acné, alopecia, skin tags (kleine, huidkleurige wratjes met name 
op je romp en in je nek), de huid onder je oksels is donker aan het verkleuren.

Je hebt als vrouw haar op plaatsen die passen bij een mannenlichaam.

Je voelt een gebrek aan initiatief, onrust of verslagenheid.

Je libido is minder dan voorheen.


- Deel I | Leptine - 

Je hebt last van PMS, een verlaagd libido, onvruchtbaarheid of pijn tijdens het vrijen.

Je arts heeft je verteld dat je een trage schildklier hebt.

Koorts is bij jou al in geen jaren voorgekomen.

Over het algemeen heb je te weinig energie en voel je je moe.

Slapen is lastig, je hebt vaak last van slapeloosheid.

Je bent prikkelbaar, hebt depressieve gevoelens of stemmingswisselingen.

Je hebt anorexia nervosa.

Als het over eten gaat, dan heb jij vooral behoefte aan koolhydraten (pasta, rijst, brood). Ook 
in de nacht heb je daar zin in.

Je hebt een hele grote honger en overeet je gemakkelijk.

Je hebt last van allerlei voedingsintoleranties.

Je bent overgewichtig of obees.

Je hebt last van skin tags (kleine, huidkleurige wratjes met name op je romp en in je nek).

Je bent allergisch, astmatisch of hebt COPD.

Je hebt veel last van stress.

Je arts heeft een auto-immuunziekte bij je vastgesteld.


Disclaimer

Deze vragenlijst is uitdrukkelijk NIET bedoeld als diagnostisch middel. Alleen een arts kan en mag 
een diagnose stellen. De vragenlijst is alleen bedoeld om inzicht te geven in de samenhang van je 
verschillende hormonen en welke klachten eventueel kunnen duiden op hormonale problemen. 
Raadpleeg je arts als je veel klachten uit deze vragenlijst herkent.
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