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Cortisol Protocol

Uit uw huidplooimeting in combinatie met de door u ingevulde vragenlijst blijkt dat u een

disbalans heeft met betrekking tot het hormoon Cortisol. 

Cortisol wordt ook wel het ‘stress hormoon’ genoemd. 

Cortisol komt vrij bij zowel fysieke als psychologische stress. Het zorgt er onder andere

voor dat de eiwitten in spieren worden afgebroken waarbij glucose (energie) vrijkomt.

Deze energie wordt gebruikt om het lichaam weer terug te brengen in homeostase. Op het

moment van stress komt adrenaline en noradrenaline vrij om het lichaam alerter te maken;

klaar om te vechten/vluchten. Cortisol zorgt ervoor dat dit verlies van energie weer

wordt gecompenseerd. Veel (honger) diëten zorgen voor een toename van Cortisol. Omdat het

lichaam eiwitten (spiermassa) gaat gebruiken als energie, verliezen de meeste mensen veel

gewicht. Dit is echter 80% spiermassa en slechts 20% vet. Hierdoor wordt het lichaam

juist geprogrammeerd om vet op te slaan i.p.v. te verbranden.

Symptomen Cortisol disbalans

• toename van vet op de borst 

• krachtafname 

• met name vetopslag op de buik 

• spierzwakte 

• slaapproblemen 

• plotseling gewichtsverlies of -toename 

• depressiviteit 

• nervositeit

• vermoeidheid 

• stress 

• rusteloosheid 

• lage weerstand

• vergeetachtig

• rugpijn

• hoofdpijn

• diaree

• obstipatie

• buikpijn

• overgeven

• zweet en/of koude handen

• regelmatige verkoudheid

• afname libido

Oorzaken Cortisol disbalans

Cortisol wordt ook wel het ‘stress hormoon’ genoemd. Mensen met onder andere veel

fysieke, mentale of emotionele stress kunnen een disbalans ontwikkelen m.b.t. Cortisol.



Het identificeren van de oorzaak van deze stress is de eerste stap tot het weer in balans

brengen van dit hormoon. Enkele van de meest voorkomende oorzaken van een disbalans van

Cortisol zijn:

• langdurige pijnklachten

• relatiestress

• werkstress

• overlijden van een dierbare

• ongeluk

• fysieke klachten

• slaaptekort

• wisseldiensten

• diëten

• medicatie

• slechte voeding

• voedingstekorten

• overtraining

• verkeerde trainingsvormen

• maag/darm problemen

• allergieën

• parasieten

• zware metalen in het lichaam

• zwak immuunsysteem



Voedingsadvies

Ontbijt binnen 30 minuten nadat u wakker wordt 

Drink tenminste 3 liter water per dag (bij voorkeur gefilterd of bronwater)

Drink tenminste 4 koppen groene thee per dag

Drink maximaal 1 kop koffie per dag voor 16:00 uur

Vermijd stimulerende producten zoals, Red Bull, Fat Burners etc.

Vermijd light producten

Sla nooit een maaltijd over.

Eet gedurende de dag iedere 2,5 tot 3 uur iets 

Eet tenminste 3 verschillende soorten groenten per dag

Eet nooit meerdere malen per dag dezelfde voedingsmiddelen.

Vermijd alle margarine en halvarine producten

Drink regelmatig thee met ginseng

Probeer zoveel mogelijk vers voedsel te eten

Vermijd zoveel mogelijk het opwarmen met behulp van de magnetron

Drink geen alcoholische dranken met uitzondering van 1 a 2 glazen rode wijn per dag

Vermijd alle producten die gluten bevatten

Eet in week 1 en 2 geen koolhydraatmaaltijden, in week 3 en 4 maximaal 1

koolhydraatmaaltijd per dag, vanaf week 5 maximaal 2 koolhydraatmaaltijden per dag.

Indeling maaltijden Week 1 & 2

Maaltijd 1 Eiwitten + Vet

Maaltijd 2 Eiwitten + Vet

Maaltijd 3 Eiwitten + Vet

Maaltijd 4 Eiwitten + Vet

Maaltijd 5  Eiwitten + Vet

Maaltijd 6 Eiwitten + Vet

Indeling maaltijden Week 3 & 4

Maaltijd 1 Eiwitten + Vet

Maaltijd 2 Koolhydraten

Maaltijd 3 Eiwitten + Vet

Maaltijd 4 Eiwitten + Vet

Maaltijd 5  Eiwitten + Vet

Maaltijd 6 Eiwitten + Vet

Indeling maaltijden vanaf Week 5

Maaltijd 1 Eiwitten + Vet

Maaltijd 2 Koolhydraten

Maaltijd 3 Eiwitten + Vet

Maaltijd 4 Koolhydraten

Maaltijd 5  Eiwitten + Vet

Maaltijd 6 Eiwitten + Vet



Basis supplement

Multivitaminen

Kruiden & Mineralen

3 maal daags 1 capsule bij de maaltijd

Fundazymes

Betaine HCL & Digezyme®

3 maal daags 2 capsules bij een eiwitrijke maaltijd

Omega 3

Lemon / Orange Drink

2 maal daags 1 eetlepel bij een eiwitrijke maaltijd

Specifiek supplement

CO-Support V1.0

Rhodiola & Passiebloem

2 maal daags 1 capsule bij de maaltijd 

L-Glutamine

Semi-essentieel aminozuur

3 maal daags 5 gram met ruim water tussen de maaltijden

Life style

Slaap tenminste 8 uur per nacht.

Neem indien mogelijk in de namiddag een ‘Power Nap’ van 20-30 minuten

Ga nooit na 23:00 uur slapen

Vermijd zoveel mogelijk stressvolle situaties.

Plan uw aankomende dag een avond van tevoren.

Probeer tenminste 1 uur per dag iets ontspannends te doen zoals, boswandeling, massage,

sauna, recreatieve sporten, zwemmen, meditatie, comedy films kijken etc.



Trainingsadvies

Day 1

Order     Exercise                             Sets        Reps          Tempo     Rest

A1        Squat                                 3         5 - 10         30X0      120"

A2        Standing Dumbbell Press               3         5 - 10         30X0      120"

          

B1        Chin-Up / Pull-Down                   3         5 - 10         30X0      90"

          (pronated grip)

B2        Dumbbell Press                        3         5 - 10         30X0      90"

Day 2

Order     Exercise                             Sets        Reps          Tempo     Rest

A1        Split Squat                           2         5 - 10         30X0      150"

A2        Good Morning                          2         5 - 10         30X0      120"

B1        Incline Bench Press                   2         5 - 10         30X0      120"

B2        One-Arm Dumbbell Row                  2         5 - 10         30X0      120"

C1        Standing Barbell Press                2         5 - 10         30X0      90"

          (behind the neck)

C2        Scissors                              2         5 - 10         30X0      90"


