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Voeding

• Voeding als ‘medicijn’, maar welke voeding?

• Trage schildklier in 90% veroorzaakt door auto-immuunziekte Hashimoto

• Daarom heb ik vooral gekeken naar:
- Onderzoek effect voeding bij Hashimoto en andere auto-immuunziekten

• Maar ook naar:
- Ervaring met cliënten in mijn praktijk
- Ervaringen van volgers Facebookpagina Schildklier Gezondheid
- Ervaringen van collega’s



Voeding Hashimoto

Voedingsmaatregelen die positieve effecten laten zien:

• Vermijden van kunstmatige zoetstoffen 

• Glutenvrij dieet

• Zuivelvrij dieet

• Koolhydraatarm dieet

• Beperking van jodiumrijk voedsel (zeewieren) bij een 
verhoogde jodiumuitscheiding via de urine

• Paleo (oervoeding)

• Auto Immuun Paleo (AIP)

• Zwarte komijnzaad (2x daags 1 gram gemalen 
biologische zaden: 1 g voor lunch en 1 g voor diner)

• Dagelijks groente en fruit

• Vette vis

Verschil tussen paleo (oervoeding) en Auto Immuun Paleo (AIP)

Voeding die wordt vermeden Paleo 

(oervoeding)

Auto Immuun 

Paleo (AIP)
Bewerkte voeding X X
Kunstmatige zoetstoffen, smaakversterkers en 

kleurstoffen

X X

Omega 6-rijke oliën X X
Granen & pseudogranen (o.a. tarwe, rogge, spelt, haver, 

rijst, maïs, boekweit, quinoa)

X X

Zuivel (o.a. melk, yoghurt, kwark) X X
Peulvruchten (bonen, erwten, pinda’s, soja) X X
Nachtschades (aardappelen, tomaten, paprika, 

aubergine, gojibessen)

X X

Eieren X
Noten X
Zaden, koffie & cacao X
Specerijen op basis van zaden X
Specerijen op basis van nachtschades X
Emulgatoren, verdikkingsmiddelen en andere 

voedseltoevoegingen

X



Voeding Hashimoto: volgers I. Wentz

Onderzoek onder volgers Izabella Wentz (auteur 
Hashimoto-boeken):

Meest effectief bij Hashimoto volgens I. Wentz:
• Glutenvrij 
• Graanvrij 
• Paleo (oervoeding)
• Zuivelvrij
• Auto Immuun Paleo (AIP)



Voeding: volgers Schildklier Gezondheid

Uitkomsten polls Facebookpagina Schildklier Gezondheid:

• Bij 67% van de mensen met een auto-immuunziekte 
verminderde symptomen door het AIP dieet

• Bij 65% van de mensen met schildklierklachten 
verminderde klachten door een glutenvrij dieet

• Bij 52% van de mensen met Hashimoto verminderde 
klachten door een sojavrij dieet

• 45% van de mensen met Hashimoto heeft baat bij 
vermijden melkproducten (yoghurt, melk, kaas, 
kwark)



Voeding: volgers Schildklier Gezondheid

Uitkomsten polls Facebookpagina Schildklier Gezondheid:

• Effect van intermittent fasting* bij Hashimoto:
- 50% positief effect
- 50% negatief effect

*Intermittent fasting = kortdurend vasten
Bijvoorbeeld 16-18 uur per dag

Waarom negatief effect bij 50% ???

Negatief effect bij mensen die al veel stress hebben, 
waardoor de totale stress te veel wordt???



Voeding: mijn aanpak

Voeding veranderen in grofweg 3 stappen:

Stap 1: Max. 3 eetmomenten p.d. + geen bewerkte voeding, gluten, zuivel en soja
Stap 2: Paleo (oervoeding) - indien nodig
Stap 3: Auto Immuun Paleo (AIP) - indien nodig

Niet alleen effectief bij auto-immuunziekten, maar bij vrijwel alle chronische klachten!!!

Let hierbij op dat je voldoende jodium binnenkrijgt (ADH is 150 mcg per dag), maar geen 
overschot (wees voorzichtig meet zeewieren).

Eerst voeding aanpassen, daarna eventueel intermittent fasting

Intermittent fasting:

• WEL als je weinig stress hebt

• NIET als je veel stress hebt 

Luister naar je lichaam bij intermittent fasting. ‘Bijweringen’ in begin is normaal (ong. 2 weken). 
Voelt het echt niet goed, stop dan of schakel professionele begeleiding in.

Jodium mcg/100 g
Zeewier: agar agar (gedroogd) 41034
Zeewier: kelp (rauw) 7553
Norivellen (Terra Sana)

Schelvis

2300 (57 mcg per vel)

322
Kabeljauwfilet (gebakken/gestoofd)

Mosselen (in zuur glas)

243

197
Koolvis: Atlantische (gekookt)

Kreeft

154

140
Mosselen (gebakken/frituur)

Coquilles/st. Jacobsschelp (rauw)

124

120
Makreel (gestoomd)

Wijting

115

108
Kippeneidooier (gekookt) 69
Kabeljauw (gekookt)

Volkorenbrood

82

68 (24 mcg per snee)
Oesters

Ansjovis (rauw)

Garnalen

60

55

50
Makreelfilet (gerookt)

Schol

50

36
Ei (gekookt)

Bot

Schar

Zoute haring

Sardientjes (blik)

Halfvolle melk

Tonijn

Zalm (gerookt)

36 (18 mcg per ei)

31

30

29

23

14 

14

13
Bronnen: NEVO-online versie 2016/5.0, RIVM, Bilthoven  & 

Voedingscentrum



Supplementen

Supplementen die positieve effecten laten zien:

• Omega 3-vetzuren EPA + DHA bij verschillende auto-immuunziekten (niet specifiek Hashimoto)

• Vitamine D bij Hashimoto en andere auto-immuunziekten 

• Selenium bij Hashimoto

• Magnesium(citraat) bij trage schildklier

• Aloë vera sap (Aloe barbadensis miller) bij Hashimoto

Er zijn meer supplementen met positieve effecten. Raadpleeg hiervoor de kennisbank op mijn website:
www.revolutionairgezond.nl/kennisbank/auto-immuunziekten/ziekte-van-hashimoto/



Omega 3-vetzuren EPA + DHA

• Effecten:
- Remmen ontsteking 
- Positief effect op hart- en bloedvaten
- Verbeteren stressbestendigheid en verminderen angst en depressie 
- Verminderen insulineresistentie (ongevoeligheid voor hormoon insuline, betrokken bij bloedsuikerbalans) – veel mensen met 
overgewicht en een trage schildklier hebben insulineresistentie

• Optimale omega 3-index is 8-11%
- Hiervoor moet je naar schatting 4-6x p.w. vette vis eten → Bijna niemand doet dit!!!
- Uit eigen onderzoek naar omega 3-index bij honderden mensen blijkt dat vrijwel niemand een optimale heeft

Conclusie: meer vette vis eten en/of aanvulling met omega 3-supplement (EPA en DHA) is noodzakelijk

De omega 3-vetzuren EPA en DHA zitten in:

• Vis, schaal- en schelpdieren, algen

• Supplementen: visolie, algenolie, krillolie

NIET in lijnzaad, walnoten etc.



Omega 3-vetzuren EPA + DHA

Mogelijke symptomen omega 3-tekort:

• Ontstekingsziekten en auto-immuunziekten

• Chronische vermoeidheid

• Psychische problemen: stress, angst, depressiviteit, psychose

• Slaapproblemen

• Hart- en vaatziekten

• Verhoogde triglyceriden - bloedvetten



Vitamine D + Selenium

• Vitamine D + selenium versterken elkaars effect:
- Daling antistoffen tegen de schildklier (anti-TPO)

• Selenium:
- Stijging krachtige antioxidant glutathion (belangrijkste 
beschermer van de schildklier, dus belangrijk bij 
Hashimoto)
- Seleniuminname gemiddelde Nederlander 45 mcg per 
dag uit voeding
- 105 mcg per dag nodig voor goede werking 
seleniumafhankelijke systemen
- Meeste mensen hebben seleniumtekort

• Optimale vitamine D-waarde waarschijnlijk 100-200 nmol/L 
(zoals bij natuurvolkeren en mensen die veel buiten zijn)



Magnesium

• Lager magnesium in serum bij:
- Trage schildklier
- Snelle schildklier (behandeling vermindert het tekort)
- Subacute schildklierontsteking
- Behandelde schildklierontsteking

• Symptomen magnesiumtekort zijn o.a.:
- Vermoeidheid
- Depressie
- Spierkrampen en spiertrillingen 
- Hartritmestoornissen 



Magnesium

Effecten:

• Magnesiumsuppletie (6 weken magnesiumcitraat) 
normaliseerde TSH bij subklinische hypothyreoïdie 
(verhoogd TSH, normaal FT4)

• Vermindert insulineresistentie

• Remt ontsteking

• Verminderd vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, depressie, 
angst

• Verminderd spierkramp en spiertrillingen

• Verbetert nachtrust 

• Werkt ontspannend 

Poll Facebookpagina Schildklier Gezondheid:

• Magnesium vermindert spierpijn in benen bij 70% van de 
mensen met Hashimoto



Aloë vera sap (Aloe barbadensis miller)

Effect:

• Daling TSH

• Stijging FT4

• Flinke daling antistoffen tegen de schildklier (anti-
TPO)

• Verlaagt bloedsuiker bij pre-diabetes en diabetes

• Vermindert insulineresistentie

• Verbetert bloedvetten (triglyceriden en LDL-
cholesterol omlaag, HDL-cholesterol omhoog)

• Stimuleert afvallen

• Antibacterieel (o.a. Helicobacter Pylori)

• Antischimmel (o.a. Candida)

• Antiviraal

• Vermindert maag-darmproblemen (o.a. brandend 
maagzuur, opgeblazenheid, obstipatie, Colitis 
Ulcerosa)

• Verbetert opname voedingsstoffen (o.a. vitamine C 
en E)



Supplementen

• Onderzoek onder volgers Izabella Wentz:
- 74% voelde zich beter door vitamine D-supplement
- 65% voelde zich beter door supplement met omega 3-vetzuren EPA + DHA
- 63% voelde zich beter door seleniumsupplement



Mijn aanpak

• Basis:
- Omega 3-vetzuren EPA + DHA → streefwaarde omega 3-index 8-11%
- Vitamine D→ streefwaarde 100-200 nmol/L
- Selenium → streef naar inname minimaal 105 mcg per dag
- Magnesium: magnesiumcitraat bij spierklachten en magnesiumbisglycinaat bij symptomen m.b.t. het hoofd (depressie, angst, piekeren)

• Bij lekkende darm, spijsverteringsklachten (maagzuur, opgeblazenheid, obstipatie) en bloedsuikerproblemen:
- Aloë vera sap (Aloe barbadensis miller)

• Bij tekorten:
- Vitamine B12 (via arts)
- IJzer (via arts)

Dit is mijn basis. Voor persoonlijk advies ben je welkom in mijn praktijk Revolutionair Gezond.

Laat je adviseren door een orthomoleculair/kPNI-therapeut, want supplementen kunnen ook nadelige effecten hebben en kunnen een 
wisselwerking aangaan met medicijnen.


