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Wat is stress?

Er is sprake van stress wanneer het interne evenwicht (homeostase) verstoord is. Denk hierbij aan verstoringen in:

• Lichaamstemperatuur

• Zuurgraad (pH)

• Zuurstofdruk

• Glucose

• ATP (energie)

• Bloeddruk

Factoren die stress veroorzaken (lees: het interne evenwicht verstoren) = stressoren



Voorbeelden van stressoren

• Personen, opmerkingen, gebeurtenissen die je bedreigend opvat

• Verkeerde voeding

• Koffie, alcohol

• Te weinig of juist te veel beweging

• Slaaptekort

• Te hoge werkdruk (op je werk of thuis binnen het gezin)

• Infecties, verstoorde samenstelling van darmbacteriën

• Medicijnen 

• Gifstoffen (bestrijdingsmiddelen, sigarettenrook, luchtvervuiling, amalgaamvullingen, luchtverfrissers, cosmetica en 
verzorgingsproducten)



Gevolg van stress?

Stressor → verstoring interne evenwicht:

• Stressreacties die evenwicht proberen te herstellen → trillen en klappertanden bij kou

• Signaal: dorst, honger, kouwelijkheid etc. → actie ondernemen om interne evenwicht te herstellen: drinken, eten, in zon 
zitten etc.

Dus:

Stressor → verstoring interne evenwicht → stressreacties + acties die evenwicht proberen te herstellen 

Voorbeeld:
Kou → lichaamstemperatuur daalt → trillen, klappertanden + in de zon zitten/jas aan

Stressreactie is groter bij grotere/langdurige stressor en bij uitblijven actie → lichaam moet meer moeite doen om interne 
evenwicht te herstellen → overbelasting → ziekte en uiteindelijk sterfte

Huidige westerse leefstijl (hoge werkdruk, verkeerd voedsel, gifstoffen) → langdurige verstoring interne evenwicht →
overbelasting → (chronische) ziekte

Oplossing: gezonde leefstijl → betere balans interne evenwicht → lichaam hoeft minder moeite te doen om interne 
evenwicht te herstellen → kans op overbelasting en ziekte wordt verlaagd



Stress onderdrukt schildklierfunctie

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



Magnesium- en jodiumtekort door stress

• Bij stress gaat het magnesiumverbruik omhoog →magnesiumtekort

• Magnesium is nodig voor opname jodium in schildklier

• Magnesiumtekort → jodiumtekort in schildklier → daling productie schildklierhormoon (want jodium is bouwstof 
schildklierhormoon)

• Magnesiumtekort en trage schildklier → zelfde symptomen

Stress Jodiumopname
schildklier daalt

Trage schildklier

Magnesium-
tekort

Symptomen:
- obstipatie
- vermoeidheid
- spierpijn & 

spierzwakte
- depressie
- hartklachten

Symptomen:
- obstipatie
- vermoeidheid
- spierzwakte
- depressie
- hartklachten



Overactief immuunsysteem door stress

• Stress:
- Lekkende darm (leaky gut)
- Ongewenste stoffen lekken binnen (bacteriën, gifstoffen, onverteerde eiwitten)
- Immuunsysteem chronisch actief = chronische laaggradige ontsteking

Bron: de Punder, K., & Pruimboom, L. (2015). Stress induces endotoxemia 
and low-grade inflammation by increasing barrier permeability. Frontiers 
in immunology, 6, 223.



Jeugdtrauma’s (Adverse Childhood Experiences)

• Komen vaker voor dan je denkt!

• In literatuur: Adverse Childhood Experiences (ACEs)

• Percentage van de bevolking:
- emotioneel misbruik: 10%
- lichamelijk geweld: 28%
- seksueel misbruik: 21%
- misbruik van genotsmiddelen binnen het gezin: 27%
- gezinslid met mentale ziekte: 19%
- getuige van huiselijk geweld: 13%
- crimineel gezinslid: 5%
- uit elkaar zijn van de ouders/echtscheiding: 23% 

• 64% >1 ACE

Adverse Childhood Experiences studie 1995 tot 1997

Adverse Childhood Experiences (ACEs) <18 jaar Vrouw % Man % Totaal %

Emotioneel misbruik 12.8 7.4 10.3
Lichamelijk geweld 26.7 29.7 28.0
Seksueel misbruik 24.3 16.0 20.5
Misbruik van genotsmiddelen binnen het gezin 29.2 23.6 26.7
Mentale ziekte binnen het gezin 22.8 14.4 19.0
Gewelddadige moeder 13.5 11.5 12.6
Gezinslid in de gevangenis 5.0 3.9 4.5
Ouderlijke scheiding of echtscheiding 23.8 21.6 22.8
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Stress in het vroege leven (Early Life Stress)

Naast ACEs:

• Stress, onrust, depressie van je moeder tijdens en na haar zwangerschap

• Moeder die rookt 

• Verlaten zijn

• Verwaarlozing

• Voedingstekorten

• Medicijnen met glucocorticoïden (o.a. cortison, prednisolon, prednison)

• Tekort aan beweging

• Afwezigheid van vader (ook een vader die er fysiek wel is, maar geen emotionele steun geeft)

• Gifstoffen

• Armoede



Gevolgen jeugdtrauma’s & stress in vroege leven

• Grotere stressgevoeligheid

• Verstoorde samenstelling van darmbacteriën

• Gevoeliger voor ontsteking op volwassen leeftijd

• Hoger risico op bijna alle psychiatrische aandoeningen: o.a. depressie, post traumatische stress stoornis (PTSS) en 
schizofrenie

• Verhoogd risico op verslavingen en zelfmoorpogingen

• Verhoogd risico op (subklinische) trage schildklier* tijdens zwangerschap

• Verhoogd risico op verschillende ziekten, waaronder verschillende auto-immuunziekten

Misbruik en verwaarlozing hebben de grootste lange-termijn impact op de gezondheid

*Subklinische trage schildklier = verhoogd TSH, normaal FT4



Beperk/herstel negatieve gevolgen

• Negatieve gevolgen van jeugdtrauma’s en stress in het vroege leven zijn (deels) te beperken en te herstellen

• Stressmanagement extra belangrijk bij mensen met jeugdtrauma’s en stress in het vroege leven, aangezien zij 
stressgevoeliger zijn



Stressmanagement

• Weinig onderzoek naar stressreductie bij specifiek trage schildklier
- Transcendente meditatie verlaagt TSH bij mannen
- Ujjayi Pranayama (yoga) verlaagt BMI en TSH
- Stressmanagement programma bij vrouwen met Hashimoto: 
afname anti-Tg, stress, depressie, angst en toename gezonde leefstijl

• Yoga en meditatie:
- Afname depressie en angst
- Betere werking immuunsysteem

Poll Facebookpagina Schildklier Gezondheid:

• Bij 56% van de mensen met Hashimoto verlichten 
ontspanningstechnieken de symptomen 



Wat te doen?

• Zorg dat totale stress niet te veel wordt

• Totale stress = alle stressoren bij elkaar (o.a. vasten, verkeerde voeding, koffie, te intensief sporten, hoge werkdruk, koud
douchen, slechte nachtrust, gifstoffen)

• NIET intermittent fasting + intensief sporten + koud douchen bij een hoge werkdruk en/of slechte nachtrust

• WEL intermittent fasting of intensief sporten of koud douchen bij een normale werkdruk en goede nachtrust



Wat te doen?

2 zeer krachtige manieren om stress te reduceren:

1. Maak een realistische week/jaarplanning (de planning MOET haalbaar zijn)

2. Plan ½-1 dag in de week vrij, waarbij je op die dag:
- Helemaal niets in je agenda hebt staan
- Geen oppas op de kinderen hebt (regel oppas)
- Alleen doet waar je op dat moment zin in hebt


