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De schildklier - deel I

De schildklier is een belangrijke hormoonklier. Hij reageert 
op alle homeostatische verstoringen. Dat wil zeggen dat hij 
reageert op een verandering van de pH, een verandering in 
de vocht- of mineralenhuishouding, een verandering van de 
bloedsuikerspiegel maar ook op een verandering van de tem-
peratuur. Bij alles wat ‘actie’ van een bepaald systeem vraagt, 
wordt de schildklier ingeschakeld. Dat is natuurlijk logisch 
want de scildklier stimuleert de stofwisseling en daarmee de 
energie-aanmaak. Energie die nodig is om het systeem zo snel 
mogelijk terug te brengen naar ‘de normaal’.   

Het homeostatische evenwicht wordt in de gaten gehouden 
door de hersenstam. De hersenstam signaleert een verstoring 
en geeft dit door aan de hypothalamus. Deze zorgt ervoor 
dat het lichaam geactiveerd wordt om het homeostatische 
evenwicht weer te herstellen. Ook wordt er een sensatie aan 
de verstoring gekoppelt, bijvoorbeeld ‘het voelt koud’ of ‘het 
voelt dorst’. 

A� ankelijk van de verstoring worden één of meerdere regulerende systemen geactiveerd. Twee orga-
nen worden altijd geactiveerd. Een verstoring levert stress voor het lichaam op dus de bijnieren gaan 
cortisol (stress-hormoon) produceren. Het oplossen van een verstoring kost energie dus de schildklier 
gaat schilklierhormonen (energie-hormoon) produceren.  

De hormooncascade

De schildklier gaat niet op eigen houtje aan de slag, hij wordt aangestuurd door een hele hormoon-
cascade. De hypothalamus maakt TRH (thyroïd releasing hormon). TRH stimuleert de hypofyse tot de 
aanmaak van TSH (thyroïd stimulating hormon). TSH stimuleert de schildklier dan tot de aanmaak van 
T4 (Thyroxine). T4 is een niet-actief hormoon. Voor de aanmaak van T4 is tyrosine (de voorloper van 
dopamine - een aminozuur) en 4 jodiummoleculen nodig.
 
T4 wordt m.b.v. selenium gedejodeerd waarna T3 (trijoodthyronin) ontstaat. T3 is het actieve schil-
dklierhormoon. Bij onvoldoende aanwezigheid van selenium wordt er geen T3 maar een antagonist 
(tegenhanger) van T3 geproduceerd namelijk rT3 (reverse T3). rT3 verlaagt de schildklierfunctie.

T3 kan nadat het z’n functie heeft uitgevoerd met behulp van selenium worden afgebroken naar T2 
waardoor het z’n werking verliest.
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Trijoodthyronin of T3

Zoals gezegd, T3 is het active schildklier hormoon. T3 heeft vitamine A a� ankelijke receptoren op DNA 
niveau en beïnvloed de genexpressie. Op deze wijze wordt de aanmaak van bepaalde enzymen en ei-
witten gestimuleerd of geremd.

T3 beïnvloed:

1) de aanmaak van mitochondriën (energie-centrales)
2) de citroenzuurcyclus (het proces in de mitochondrieën)
3) de NA/K-ATPase (houdt de celwanden op spanning)
4) de cholesterolstofwisseling
5) de warmteproductie
6) de werkzaamheid van insuline, glucagon, adrenaline en STH (groeihormoon)
 
Je ziet dat T3 meer doet dan alleen de energie-aanmaak stimuleren; het is ook betrokken bij andere 
belangrijke processen.

Over- en onderactiviteit

Het homeostatische evenwicht is de grote bepalende factor voor het al dan niet activeren van regul-
erende systemen. Deze systemen blijven actief tot er een ‘oplossing voor het probleem’ gevonden is. 
Uiteindelijk zorgt het herstel van een homeostatische verstoring voor de ‘afschakeling’. Bij uitdrogen 
zorgt voldoende vocht voor het uitschakelen; bij een hoge bloedsuikerspiegel zorgt een normalisering 
daarvan voor de afschakeling, enzovoort.

Dit betekent echter ook dat een langdurige verstoring een langdurige activatie veroorzaakt. Zo kan 
bijvoorbeeld een langdurige verstoring van de pH, van de vocht- en mineralenhuishouding  of van de 
bloedsuikerspiegel prima zorgen voor een over-activatie van de schildklier; een hyperthyreoïdie.

Indien een verstoring té lang aanhoudt en chronisch wordt, gaat het lichaam de boel anders inregelen. 
De bijnieren worden extra aangezet en we zien hoge spiegels van voorloperhormonen CRH en ACTH en 
natuurlijk van cortisol.   Hoge spiegels van deze drie stoff en (CRH, ACTH en Cortisol) hebben een rem-
mende werking op TRH, TSH en de omzetting van T4 in T3. Een chronische verstoring van de homeostase 
heeft dus een dramatische uitwerking op de schildklierwerking. Wat we dan zien is een hypothyreoïdie.

In veel gevallen volgt een onderfunctie van de schildklier op een overfunctie van de schildklier. Met 
andere woorden: als je niks doet aan een overfunctie wordt het vanzelf een onderfuntie.

Hyperthyreoïdie

Een overfunctie van de schildklier (hyperthyreoïdie) gaat gepaard met een ongewoon grote afgifte 
van schildklierhormonen. De symptomen zijn gerelateerd aan een verhoogde basale stofwisseling: 
gewichtsverlies door een groot energieverbruik, grote eetlust, grote warmteproductie, sterke zweet-
secretie, nervositeit en hartkloppingen. Bij onderzoek zijn de stofwisseling en de zuurstofconsumptie 
verhoogd.
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Het uitsluiten van geraffi  neerde en geconcentreerde koolhydraten (suiker, graan, pakjes, zakjes, kant 
en klaar) is een veelbelovende therapie gebleken bij mensen die lijden aan een overfunctie van de schil-
dklier. De werking van deze interventie ligt op het niveau van het herstel van de insulinegevoeligheid. 
Lees: de kennisbank download ‘Diabetes’ voor meer informatie over koolhydraten. 

L-Carnitine (wild, bewogen vis, bewogen vlees) is de perifere antagonist (tegenwerker) van schildklier-
hormoon activatie en remmer van de intracellulaire opname van schildklier-hormoon. Bij een gebrek aan 
carnitine zien we een overactivatie op cellulair niveau. De mens kán zelf kleine hoeveelheden carnitine 
maken maar is met name a� ankelijk van carnitine via de voeding, handig om te weten. 

Hypothyreoïdie

Een onderfunctie van de schildklier (hypothyreoïdie) gaat gepaard met paff erig gezicht, zwelling onder 
de ogen, koude, droge huid, haaruitval, gevoelig voor kou, gewichtstoename, constipatie, mentale 
moeheid, geheugenzwakte en lethargie. Bij onderzoek zijn de stofwisseling en de zuurstofconsumptie 
verlaagd, er is sprake van hypothermie, een langzame pols en een gering hartminuutvolume.

Een hypothyreoïdie heeft veelal te maken met een homeostase die langdurig verstoord is. De uitdaging 
is erachter te komen wát er al langdurig verstoord is. De meest voor de hand liggende candidaten: blo-
edsuikerspiegelgedoe (en daardoor ook een verstoring van de pH), een tekort aan mineralen (waardoor 
ook de bloedsuikerspiegel lastig ingeregeld kan worden), een tekort aan vocht (je hebt ongeveer twee 
liter water mét mineralen per dag nodig - kruidenthee bijvoorbeeld). 

Ook cadmium (roken), lood (verf, smeermiddelen etc.) en kwik (amalgaanvullingen, anti-schimmelmiddel-
en op kwetsbaar fruit - aarbeien in de winter bijv. ) zijn prima in staat de schildklierwerking te verstoren 
omdat ze de omzetting van T4 in T3 remmen en de aanmaak van rT3 verhogen. 

Een hypothyreoïdie als gevolg van roken wordt meestal pas zichtbaar als men stopt met roken. Nicotine 
stimuleert namelijk (ona� ankelijk van T3) de mitochondriën waardoor een aanwezige hypofunctie niet 
zichtbaar is zolang men blijft roken. Dit verklaart ook meteen waarom rokers na het stoppen zo enorm 
aankomen.

Ook kunnen alle uiterlijke symptomen van een hypothyreoïdie zichtbaar zijn zonder dat de waardes afwijken 
van ‘de normaal’. Dit heeft alles te maken met een vitamine A tekort (Arnold 2006). Behandeling met 5x 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A is in staat deze functionele hypothyreoïdie op te heff en. 

Tot slot: vasten, calorierestrictie, een eiwitarm dieet en weinig groente en fruit in de voeding zijn factoren 
die de activiteit van de schildklier signifi cant remmen (Adler 2007, Kelley 2000) en kunnen daarom hypo-
thyreoïdie veroorzaken. In feite veroorzaak je een ‘hongerwinter’ in je lichaam en dan kan het lichaam 
zich niet permiteren om ‘duur in onderhoud’ te wezen. Dus hop: de stofwisseling én de temperatuur 
omlaag (scheelt gigantisch in verbruik). 
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Optimalisatie

E, C, B12 en Zink zijn nodig voor een goede schildklierfunctie. Jodium, selenium en tyrosine zijn de grond-
stoff en voor de productie van schildklierhormonen. 

Jodium, zink en seleniumbronnen: algen, kelp, waterkers, paddenstoelen, uien, knofl ook, vis en 
schaaldieren. Rauwe koolsoorten, pinda’s en mosterd blijken de opname van jodium, zink en selenium 
negatief te beïnvloeden; kolen koken, pinda’s uitsluiten, mosterd minimaliseren of meekoken.

Tyrosine bronnen zijn: wild, beweogen vis, bewogen vlees. 

Zeewier is een rijke tyroxine (kant en klaar schildklierhormoon) bron. Kom je schildklier tegemoet en 
introduceer dit gewas in je voedingspatroon. Recept: gedroogd zeewier weken, afspoelen en uit laten 
lekken. Mengen met een dressing van (sesam)olie, citroensap en wat zout. Bestrooien met geroosterd 
sesamzaad.

De voedingsfrequentie ligt laag (2-3 per dag), terwijl de maaltijdgrootte er minder toe doet. Dus: minder 
vaak iets te eten in je mond stoppen; kluster de voedingsmomenten en eet géén tussendoortjes. 

Rusten na het eten en niet bewegen met een volle maag optimaliseren het voedingsplan bij schildkli-
erproblematiek.

Auto-immuunprocessen

Een hypothyreoïdie kan ook het gevolg zijn van een auto-immuunproces. De 
ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto zijn beide auto-immuun aandoe-
ningen. Bij beide ziektes worden antistoff en (Anti-TPO en anti-Tg) tegen de 
schildklier gevonden. 

Alle bovenstaande interventies zijn van toepassing maar er is méér. Dit méér 
wordt in een aparte kennisbank download behandeld.


