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Te weinig schildklierhormoon (trage schildklier)

• Wat wordt er met normale schildklierwaarden bedoeld? → Normale TSH en FT4

• Hoe zit het met jouw FT3?

• Te weinig schildklierhormoon →minder energiecentrales (mitochondriën) →minder energie



Andere aandoeningen

Wanneer onderstaande aandoeningen niet (goed) behandeld worden kan vermoeidheid optreden:

• Diabetes→ Verhoogde bloedsuiker

• Hartproblemen

• Ziekte van Addison (auto-immuunziekte bijnierschors) 
Symptomen: vermoeidheid/zwak gevoel, lage bloeddruk, bruine verkleuring van gezicht, handlijnen en tandvlees, 
spierpijn, gewrichtspijn, somberheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en een enorme trek in zout voedsel  
Veel symptomen die overeenkomen met een trage schildklier!



Slechte nachtrust

• Tekort slaap → Oorzaken: te laat slapen en te vroeg opstaan? Bij Hashimoto is vaak meer dan 8 uur slaap nodig!

• Inslaapproblemen → Oorzaken: stress, weinig blootstelling aan licht overdag, blootstelling aan kunstlicht na 21.00 uur, 
schermpjes <1 uur voor slapen, te weinig beweging, onregelmatige slaaptijden/nachtdiensten

• Doorslaapproblemen → Oorzaken: stress, overactief immuunsysteem, incontinentie, opvliegers

• Slaapapneu vermindert slaapkwaliteit



Te weinig calorieën en/of slechte opname

• Tekort calorieën in voeding

• Slechte opname door darmziekten (Coeliakie, Crohn, Colitis Ulcerosa)

• Mensen met Hashimoto hebben een grotere kans op Coeliakie



Te weinig of te veel beweging
• Te veel/intensieve beweging → Kenmerk: als je dagen uitgeput 

bent en lang spierpijn hebt

• Meeste mensen bewegen te weinig
- Bewegen <150 minuten matig-intensief per week
- Zitten >30 minuten achter elkaar stil

• Bij trage schildklier ‘beweegproblemen’: spierpijn, 
spierverzuring, spierzwakte, stijfheid, krampen (met name in 
bovenarmen en bovenbenen)
- Spieren veranderen door trage schildklier
- Hartfunctie, longfunctie en stofwisseling veranderen ook
- Herstelt (deels) na goede instelling medicatie, maar kan lang 
duren

• Beweging kan bepaalde symptomen verminderen. 

• Training bij trage schildklier: bij voorkeur krachttraining, maar 
niet te intensief! Doe een warming-up, bouw langzaam op en 
forceer niet. Spierpijn moet na 2 dagen grotendeels weg zijn.

Duurtraining verbetert de levenskwaliteit bij subklinische 
hypothyreoïdie.



Chronische stress

• Chronische stress leidt via verschillende wegen tot vermoeidheid:

- Onderdrukt schildklierfunctie → stofwisseling omlaag →minder energie

- Overactief immuunsysteem → kost veel energie

- Magnesiumtekort →magnesium is nodig voor energieproductie (ATP)



Verkeerde context

• Saaie baan

• Verkeerde opleiding

• Verkeerde mensen om je heen → ‘vrienden’ of een partner die meer energie kosten dan opleveren

• Geen levensdoel → waarom zou je dan energie nodig hebben?

Bevind jij je in de juiste context?



Vochttekort door te weinig drinken

• Te weinig drinken → bloeddruk daalt →minder zuurstof in je hersenen → vermoeidheid

• Vochttekort → TSH stijgt

• Aanvullen vochttekort → TSH daalt



Voedingstekorten

Voedingstekorten die in verband zijn gebracht met vermoeidheid:

• IJzer

• Magnesium 

• Zink

• Natrium

• Q10 

• B-vitamines, waaronder B1 en B12

• Vitamine C 

• Vitamine D

• Omega 3-vetzuren

• Eiwitten: o.a. carnitine en tryptofaan



Overactief immuunsysteem (ontsteking)

• Verandert energieverdeling

• Immuunsysteem in rust verbruikt weinig energie; in actie verbruikt veel energie

• Energietekort:

- Hersenen: vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, depressie, slaapproblemen

- Spieren: spierkramp/pijn, stijve spieren



Overactief immuunsysteem (ontsteking)

• Infecties

• Zware metalen (o.a. kwik uit amalgaamvullingen, cadmium uit sigaretten en nikkel)

• Hormoonverstorende chemicaliën (in verzorgingsproducten, cosmetica, voeding uit blik)

• Te weinig, maar ook te veel beweging

• Overgewicht

• Verkeerde voeding: granen, zuivel, peulvruchten, nachtschades, bewerkte voeding/fastfood, te veel suikers 
(vruchtensappen, frisdrank, koek, snoep), vetgemest vlees, te veel zout, te veel alcohol 

• Voedingstekorten: o.a. omega 3-vetzuren, magnesium, jodium, selenium, vitamine D

• Ongezonde leefstijl: roken, chronische stress, slechte nachtrust

Kortom: een overactief immuunsysteem komt door de huidige westerse voeding en leefstijl!


