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Aangeboren schildklierafwijking (congenitale hypothyreoïdie)

• Probleem schildklier:
- Schildklier niet of slechts gedeeltelijk aangelegd
- Schildklier wel aangelegd, maar werkt niet goed
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Probleem in hersengebieden die schildklier aansturen

Schildklier-
hormonen

Hypothalamus
(Hypothalamic)H

Hypofyse
(Pituitary)P

Schildklier
(Thyroid)T

• Probleem in hersenen:
- Probleem in hypofyse
- Probleem in hypothalamus



Voedingstekorten: jodium, ijzer, koper, magnesium en vitamin A
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T3 = tyrosine + 3 jodium• Koper voor TSH productie

• Jodium en tyrosine vormen 
T4 en T3

• IJzer voor koppelen jodium 
aan tyrosine

• Vitamine A, ijzer en magnesium voor 
opname jodium in schildklier



Voedingstekorten: selenium, zink en ijzer

• T4 = inactief = niet direct bruikbaar
(geld op de bank)

• T3 = actief = direct bruikbaar
(geld in portemonnee)

• T4 moet omgezet worden in T3
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Nodig voor omzetting T4 → T3:
- selenium
- zink
- ijzer



Tekort calorieën (langdurig vasten, calorierestrictie/diëten)

• Langdurig vasten/streng diëten → tekort calorieën → T3 daalt; T4 daalt/blijft gelijk; TSH daalt → stofwisseling daalt →
symptomen van een trage schildklier

• Geen vertraagde schildklierfunctie bij kortdurend vasten (intermittent fasting)



Chronische stress

• Stress:
- Productie stresshormoon cortisol omhoog
- Productie schildklierhormoon onderdrukt

• Stress = werkstress, verkeerde mensen om je heen 
(collega’s, vrienden, partner), kinderen, sterfte,
trauma’s. Maar ook verkeerde voeding, cafeïne 
(koffie), maaltijd overslaan en alcohol



Chronisch alcoholgebruik

• Giftig voor schildkliercellen → schildklier wordt kleiner

• Onderdrukt productie TSH →mogelijke daling T3 en T4



Virale schildklierontsteking (ziekte van De Quervain)

• Niet-chronische schildklierontsteking

• Ontstaat vaak na een keelontsteking of verkoudheid

• Geneest meestal vanzelf

• Ziekteverloop: 
te veel schildklierhormoon → te weinig schildklierhormoon → herstel

• Typische symptomen:
- Een gezwollen en pijnlijke schildklier
- Pijn die uitstraalt naar de kaakhoeken en/of naar één of beide oren
- Koorts
- Pijn bij slikken
- Een verhoogde bezinking (BSE, ontstekingswaarde)



Medische behandeling (iatrogene hypothyreoïdie)

• Medicijnen: 
- Lithium (bij depressie)
- Amiodaron (bij hartritmestoornissen)
- Radioactief jodium (bij te snelle schildklier)

• Schildklieroperatie

• Bestraling van de hals



Zwangerschap (postpartum thyreoïditis)

• Schildklierontsteking binnen één jaar na bevalling

• Veroorzaakt door een (tijdelijke) auto-immuunziekte van de schildklier

• Immuunsysteem valt schildklier aan, waardoor schildklierontsteking

• Te herkennen aan de antistoffen anti-TPO en anti-Tg

• Komt voor bij 5-7% van de vrouwen die bevallen zijn

• De kans is groter bij vrouwen met:
- een andere auto-immuunziekte
- schildklieraandoeningen in de familie
- schildklieraandoeningen na eerdere bevalling
- diabetes type 1
- zwangerschapsdiabetes

• Ziekteverloop:
Versnelde schildklierfunctie (1-3 maanden) → vertraagde schildklierfunctie (4-8 maanden) → genezing (na 12-18 
maanden)

• ¼ heeft alleen versnelde schildklier; ½ heeft alleen vertraagde schildklier; ¼ heeft zowel een versnelde als vertraagde 
schildklier

• Een deel houdt last van een trage schildklier of ontwikkeld jaren later een trage schildklier



Ziekte van Hashimoto (auto-immuun thyreoïditis)

• Auto-immuunziekte van de schildklier

• In 90% van de gevallen de oorzaak van een trage schildklier

• Immuunsysteem valt schildklier aan → schildklier beschadigt → productie schildklierhormoon daalt → tekort 
schildklierhormoon → aanvulling met synthetisch schildklierhormoon (Levothyroxine, T4) is noodzakelijk

• Verhoogde antistoffen tegen de schildklier (anti-TPO en/of anti-Tg)

• Hashimoto veroorzaakt door combinatie van genetische gevoeligheid (genetica) + omgevingsfactoren (epigenetica)

• Omgeving kun je (grotendeels) beïnvloeden

Genen 35%
(genetica)

Omgeving 65%
(epigenetica)

Auto-immuunziekte



Ziekte van Hashimoto (auto-immuun thyreoïditis)

Omgevingsfactoren:

• Voedingstekorten: vitamine A, vitamine D, jodium, selenium, zink, omega 3

• Jodiumoverschot (door supplementen en/of zeewier)

• Voedingsbestanddelen: lectinen (granen, peulvruchten, nachtschades), gluten 
(o.a. tarwe, spelt, rogge), caseïne (zuivel), enzymremmers (peulvruchten, 
aardappelen, granen), kunstmatige zoetstoffen en kleurstoffen, te veel zout

• Ziekteverwekkers (o.a. H. Pylori, Epstein Barr, B. hominis)

• Gifstoffen: o.a. zware metalen (deo, aluminium pannen, amalgaamvullingen); BPA 
(plastic, blikjes); botox

• Medicijnen (o.a. anticonceptiepil)

• Chronische stress

• Jeugdtrauma’s (ACEs)

• Verstoorde nachtrust en bioritme

Door negatieve omgevingsfactoren aan te pakken kun je symptomen van Hashimoto 
vaak verminderen
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