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3 tips om van je 
menstruatiepijn af te 

komen. 
Zodat je de baas 
wordt over jouw 

hormonen en de regie 
over je leven houdt. 
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Over mij. 
 

Ik ben Janneke de Boer, orthomoleculair therapeut en oprichtster van ‘GezondBegin’, 
mijn praktijk waar ik met veel passie in werk. Ik ben afgestudeerd als art designer, 
docent geschiedenis en orthomoleculair therapeut en ik ben nog lang niet uitgeleerd. 
Met veel liefde gebruik ik al deze (en toekomstige) kennis om jou te leren wat je zelf 
kan doen voor jouw gezondheid.  
 
Naast leergierig ben ik oprecht, praktisch, oplossingsgericht, recht-door-zee en creatief. 
Ik zie geen problemen, alleen maar oplossingen en uitdagingen. 
 
Wat anderen over mij zeggen: 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Geduld is een schone zaak. 
Onder de juiste omstandigheden heeft het lichaam het vermogen zichzelf te herstellen, 
en dat kost tijd. Ook verschillen die omstandigheden van persoon tot persoon. Tijdens 
de therapie gaan we de juiste omstandigheden creëren. Hiervoor moeten we geduld 
hebben want vaak duurt het 2 á 3 maanden voor verbetering duidelijk merkbaar is.  
 
Waarom ik orthomoleculair therapeut ben geworden. 
Ik heb altijd al interesse gehad in natuurlijke geneeswijzen, kruiden en gezonde voeding. 
Maar omdat ik het druk had met mijn werk als docente bleef het vooral bij enkel een 
interesse.  
 
Tot ik een aantal jaar geleden getroffen werd door spondylose1 in mijn rug. Hierdoor 
moest ik mijn baan als docente opgeven.  
Omdat ik als gevolg van de spondylose ook kampte met chronische vermoeidheid 
wilde ik dit zoveel mogelijk zelf en natuurlijk oplossen. Mijn interesse werd een heuse 
zelfstudie. Door al mijn bevindingen toe te passen in een gezonde leefstijl knapte ik 
zienderogen op. 

																																																													
1 Spondylose is een chronisch ziekte beeld waarbij de wervels en de discus zijn aangetast. Bij mij is de discus totaal 
weggesleten en mijn wervel is verschoven waardoor deze vervolgens op mijn zenuwen drukt. 

“Super geholpen”	
“Fantastische tips 
en tools gehad die 

mijzelf de regie 
gaven” 

“Eindelijk blijvend van mijn 
huidprobleem af, waar 

medicijnen alleen tijdelijk 
hielpen”. 

“Janneke	weet	heel	goed	
waar	ze	mee	bezig	is”	
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Hierna besloot ik het roer drastisch om te gooien. Ik wilde nu alles weten over 
orthomoleculaire therapie en er anderen ook mee helpen. Ik wilde mijn hart volgen en 
kiezen voor mijn passie: het leven, gezondheid en wat de natuur ons te bieden heeft. 
Ik startte aan de opleiding orthomoleculaire geneeskunde en na het afronden daarvan 
ben ik me blijven specialiseren, op het moment volg ik de vakopleiding Fytotherapie. 
Inmiddels sta ik bij mijn familie beter bekend als Jans en wordt er steevast bij elk recept 
aan mij gevraagd of het wel of niet ‘Jans Proof’ is.  
 
Kortom, door mij helemaal in de wereld van voeding en natuurlijke genezing te 
verdiepen heb ik een berg aan kennis, inzichten en ervaring opgedaan die ik graag inzet 
en met je deel om jou te helpen! 
 
Ik wens je veel plezier met lezen en veel succes met het implementeren van de tips.  
Ik weet zeker dat ze je gaan helpen!  
 
Voortgangsverhalen hoor ik graag terug, die mag je te allen tijde mailen naar: 
info@gezondbegin.nu 
 
Liefs Janneke 
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Inhoud E-Book. 
 

3 tips om van je menstruatie pijn af te komen. 
Zodat je de baas wordt over jouw hormonen en de regie over je leven houdt. 

 
Dit E-book is bedoeld voor iedere vrouw in het algemeen die weleens last ondervindt 
van haar menstruatie, en in het bijzonder voor de vrouwen wiens leven te vaak wordt 
geregeerd door hun hormonen. 
 
Met een paar simpele aanpassingen is het al mogelijk om je beter te voelen tijdens je 
menstruatie. 
 
Veel voorkomende klachten: 

• Buikpijn 
• Hoofdpijn 
• Emotioneel labiel 
• Valt uit om niks 
• Snaaibuien 
• Puistjes  

 
Herken je dit? 
Ik geef je in dit E-book een drietal tips die jou wellicht 
gaan helpen om je menstruatieklachten te verminderen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat al die 
pijntjes en klachten 

helemaal niet hoeven? 
Je zou in principe 
zonder problemen 

moeten kunnen 
menstrueren! 
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Tip 1: 

   

Breng je hormonen in balans 
 
Tijdens je menstruatie kunnen de hormonen uit balans zijn, een goed hulpmiddel om 
ze weer in balans te brengen is vrouwenmantelthee drinken. Zoals de naam al doet 
vermoeden is vrouwenmantel een fantastisch kruid voor vrouwen. Het kruid stimuleert, 
kalmeert of versterkt  naar gelang wat er nodig is bij ontregelde menstruatie, een te 
sterke of te zwakke menstruatie, hele pijnlijke menstruatie en bij PMS klachten. 
(Vrouwenmantel is ook heel geschikt voor tijdens de overgang.) 
 
Het is de bedoeling dat je driemaal daags een kopje vrouwenmantelthee drinkt 
gedurende twee weken (een week vóór de menstruatie en tijdens). Daarna kan je er mee 
stoppen.  
Maak de thee ‘s ochtends al en vul een thermoskan, zo haal je gemakkelijk de 3 kopjes 
op een dag. 
 
Wanneer je heel erg last van buikkrampen hebt, kan je er duizendbladthee aan 
toevoegen. Gebruik dit wel alleen in de week vóór de menstruatie (of de week tijdens 
menstruatie) want dit kruid mag je niet te lang achter elkaar gebruiken. Eén week in de 
maand is meer dan genoeg. 
 
Mocht je de smaak van de thee niet lekker vinden, voel je vrij om een smaakje toe te 
voegen. Bv.: jasmijn, pepermunt of zoethout. 
 
LET OP!!  
Indien je fan wordt van deze thee, vrouwenmantel en duizendblad mag absoluut niet 
gebruikt worden tijdens een zwangerschap! 
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Tip 2: 

 

Vitaminen en Mineralen 
 
Een tekort aan vitaminen en mineralen kunnen klachten ook verergeren. Let daarom 
(niet per sé alleen tijdens de menstruatie) goed op je inname van vitaminen en 
mineralen. 
Hiervoor moet je voldoende groenten en fruit eten. Eet minimaal (liever meer) twee 
stuks fruit op een dag en voeg groente toe aan elke maaltijd. Denk hierbij aan een 
avondmaaltijd die voor de helft uit groenten bestaat, een geraspte wortel door je 
havermout, plakjes komkommer en een groentespread op je boterham, tomaatjes en 
worteltjes als snack enz.  
 
Het is belangrijk om naast gezonde voeding te eten ook goede supplementen te nemen. 
Denk hierbij aan: 
• Multivitamine waar veel vitaminen en mineralen in zitten 
• Magnesium  
• Vitamine D 
• Omega 3  

o Dit kan je overigens ook heel goed binnen krijgen door vette vis, noten 
en zaden te eten 

 
De voeding van tegenwoordig bevat lang niet meer zoveel vitaminen en mineralen als 
vroeger, daarom is het eigenlijk altijd van belang dit aan te vullen met supplementen.2 

 
 
 
 
 
 
																																																													
2 http://nutritionfacts.org/video/what-is-the-optimal-vitamin-c-intake/ 
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Tip 3: 

   

Even heel gezond leven 
 

Normaal gesproken kan je lichaam een hoop verwerken, ook de wat 
minder gezonde voeding en gewoontes. Maar wil je tijdens je 
menstruatie minder klachten, dan is het van belang even heel erg 
gezond te doen, zonder uitzonderingen. Ongezond eten en drinken 
verergert de klachten namelijk. 
 
De belangrijkste ingrediënten die je voor een week echt even moet schrappen zijn: 
s igaret t en,  kof f i e  en suiker.  
 
Deze voeding is zwaar voor je lever en onttrekken mineralen zoals magnesium aan je 
lichaam, terwijl je die nou juist extra nodig hebt in deze periode.  
Let op: suiker is aan veel bewerkte producten toegevoegd, let dus op de 
ingrediëntenlijst. En niet smokkelen, decafé is nog steeds koffie. Alleen granenkoffie is 
toegestaan.  
 
Wat je daarnaast aan voeding ook nog kan doen is: 
Dit kan je tijdens je menstruatie week doen of door de gehele maand  

• Drink voldoende water (minstens 1,5 L) 
• Eet minder vlees (2 keer in de week) 
• Eet bittere groenten zoals: 

o Broccoli 
o Andijvie 
o Witlof 

• Eet minder zuivel (2 keer per week en het liefs geiten -of schapen zuivel) 
• Drink verse gemberthee 
• Drink geen alcohol 

 
Veder: 

• Kleed je warm aan 
• Beweeg 

o Vermindert het vasthouden van vocht 
o Heeft positieve effecten op lichaam en geest 

• Vermijd en bestrijd stress: 
o Doe yoga 
o Mediteer 
o Dans 
o Ga naar de sauna 

 
 

“Even	geen	Suiker”	
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• Uit je emoties 
o Het inhouden van emoties verergert PMS klachten. 
o Praat met een goede vriend(in) en neem de 80% chocola mee. Ga 

desnoods naar een psycholoog. 
o Schrijf je gevoelens op. 

 
We weten allemaal dat het in deze tijd verleidelijk is om niet te bewegen en ongezonde 
dingen te eten. Maar dit verergert de klachten juist, dus zorg goed voor jezelf en hou je 
eens een week aan een gezonde leefstijl met alle tips die hierboven beschreven staan en 
kijk wat het voor je doet. 
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Bonus Tip: 

 

 Accepteren 
 
Dit klinkt een beetje als flauwe logica maar acceptatie speelt een belangrijke rol in het 
omgaan met welk probleem dan ook. Wanneer je je verzet voelt alles zwaarder, als je 
het accepteert daarentegen voelt het een stuk lichter. Zo ook met het probleem van 
klachten tijdens de menstruatie.  
 
Het is vaak alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je elke maand weer die 
vervelende klachten hebt.  
 
Begrijp daarom goed dat je lichaam een verandering doormaakt, het maakt zich klaar 
voor de volgende eisprong. Dit kost nou eenmaal veel energie. Accepteer daarom dat je 
wat minder energie hebt dan normaal, en dat je daardoor misschien niet zo lekker bent. 
Neem een rustdag en gun je lichaam de tijd om energie op te doen. Verschans je lekker 
in bed of op de bank met een filmpje of een goed boek. 
 
Natuurlijk heeft niet iedereen die hele dag nodig, of er gewoonweg geen tijd voor. Er 
zijn een aantal simpele tips om toch extra rust in te brengen als je voelt 
dat het nodig is. 
 

• Ga wat vroeger naar bed. 
• Ga naar buiten, wandel, zit even rustig op een 

bankje, neem de omgeving in je op. 
• Zet wat rustige muziek op en luister daar 

aandachtig naar. 
• Doe een middagdutje.  
• Neem een snack van vers fruit en pure chocola 

(liefst 80% of hoger). 
• Plan bewust een ‘lege’ avond in je agenda. 

 
Als je ‘die tijd van de maand’ accepteert en rust neemt wanneer je  
voelt dat dat nodig is, zal het veel lichter aanvoelen dan dat je bij 
voorbaat al opziet tegen de komende pijntjes en kwaaltjes. 

“Je weet wanneer het 
komt dus bereid je 

voor!” 
 

Plan je agenda vrij! 
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Om het je makkelijk te maken heb ik alle tips voor je op een rijtje gezet. Deze vind je 
hieronder als printversie (voor op bijvoorbeeld je koelkast). 
 

Menstruatie verlichtende tips! 

 
• Accepteer het 
• Eet gezond 
• Beweeg 
• Vermijd stress 
• Uit je emoties 
• Ontspan 
• Kleed je warm aan 
• Drink; 

o Voldoende water 
o Vrouwenmantelthee 
o Duizendbladthee (bij kramp en buikpijn) 

• Neem supplementen  
o Multivitamine  
o Magnesium  
o Vitamine D 
o Omega 3  

 
                                                                                                                           
 

Voeding! 
           Niet  
 

• Koffie 
• Suiker 
• Zuivel 
• Vlees 
• Alcohol 

 

        Wel  
 

• Veel Groenten 
• Eet bittere groentes zoals; 

o Broccoli  
o Andijvie 
o Witlof  

• Gember thee 
• Fruit  
• Chocolade zonder suiker en >80% cacao                                                                                                                  
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Deze tips zijn bedoeld om in het algemeen de menstruatieklachten te verminderen en ik 
hoop dat ze jou heel erg helpen. Echter, iedereen is anders en heb je na het 
implementeren van deze tips nog steeds veel klachten, aarzel niet en neem contact met 
mij op. Want naast deze adviezen is er nog veel meer mogelijk en voor elk probleem is 
een oplossing! 
 
Dus is er iets niet duidelijk, wil je nog meer informatie, wil je weten welke 
supplementen je het beste kan gebruiken of heb je een ander probleem waar je vanaf 
wil, neem contact met me op via info@gezondbegin.nu of 070- 44 43 524. Ook voor 
het kopen van supplementen en/of de thee kun je bij mij terecht. 
 

*Voor de lezers van dit E-book geef ik een gratis resultaat consultsessie weg!* 
 
 

Gratis resultaat consultsessie. 
 

• Eén op één resultaten consultsessie van 20 minuten via skype. 
• Ik geef je in deze gratis sessie minstens twee gouden tips die er voor 

zullen zorgen dat deze paar dagen niet ook jouw hele maand bepalen.  
 
Graag help ik je verder met je fysieke klachten en om een gezond- en klachtenvrij leven 
te bereiken. 
 
Kun jij wel wat hulp gebruiken? Boek dan hier:	
http://www.gezondbegin.nu/gratis-sessie/ 
een gratis resultaat-consult-sessie van 20 minuten via 
Skype of per telefoon. Iedere week selecteer ik vijf 
aanmeldingen met wie ik dit gesprek zal plannen. 
 

AANVRAGEN 
 
Nogmaals succes met de tips, hopelijk gaan ze je helpen.  
Ik hoor graag van je. 
 
Liefs en Vitaliteit, 
 
GezondBegin, 
Janneke de Boer 
 

                                          

Boek hier je 
gratis consult 

sessie 


