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De schildklier, deel van het menselijk ecosysteem. 

De schildklier, of ook de thyroïd, ligt vooraan in de hals, net onder het strottenhoofd. Het is 
een vlindervormige, endocriene klier die voornamelijk het hormoon thyroxine (T4) 
afscheidt, maar ook de hormonen tri-joodthyronine (T3) en calcitonine. Deze 
schildklierhormonen hebben een belangrijke invloed op de stofwisseling van bijna alle cellen 
en weefsels in het lichaam. 

Schildklierhormonen 

De aanmaak van T4 wordt geregeld door de hypothalamus en de hypofyse.  
De hypothalamus registreert de concentratie van T4 in het bloed. Als deze te laag is wordt 
TRH  (thyreotropin releasing hormone) afgescheiden door de hypothalamus. Vervolgens 
wordt de hypofyse door TRH gestimuleerd om thyreoïd stimulerend hormoon (TSH) af te 
geven. Dit TSH stimuleert ten slotte de schildklier om T4 te maken. De concentratie T4 in het 
bloed wordt door de hypothalamus continue gecontroleerd. Hoe hoger deze concentratie, 
des te minder TRH de hypothalamus afscheidt. Hierdoor wordt dan ook minder TSH en T4 
afgescheiden en wordt de homeostase verzekerd.  

 

De schildklier produceert thyroxine, of T4, uit jodium en tyrosine.  

T3 (tri-joodthyronine) wordt zowel in de schildklier, maar ook in het hele lichaam (vooral in 

de lever) gemaakt uit T4, als met behulp van het enzym deiodinase een joodatoom van T4 

wordt afgesplitst. T3 is weliswaar actiever dan T4, maar komt in mindere mate voor.  

Beide hormonen beïnvloeden stofwisselingsprocessen. Stofwisselingsprocessen op hun 

beurt beïnvloeden via feedbacksysteem terug de hypothalamus en hypofyse.  

 

Uit deze complexiteit blijkt reeds dat de verstoring van de schildklier diverse oorzaken 

kan hebben. Maar niet alleen stoornissen de schildklier zelf of van de hypothalamus of de 

hypofyse kunnen hun effect hebben op de schildklierhormonen. Ook problemen met de 

bijnier, en diverse andere verstoringen zoals bijvoorbeeld oestrogene disbalans, toxines 

of jodium tekort kunnen aan de basis liggen van schildklierproblemen.   

1. Schildklier 

2. Bijschildklier 
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Functie van de schildklierhormonen :  

De schildklier is dan misschien niet het meest gekende orgaan van ons lichaam, maar wel een 
erg belangrijk. In het algemeen kan men stellen dat het schildklierhormoon de stofwisseling 
en de groei stimuleert. De 2 hoofdfuncties van de schildklier zijn enerzijds de stimulering van 
de celgroei en anderzijds de eliminatie van het afvalmateriaal dat afkomstig is van de 
weefselafbraak. 

Verder is de integriteit van de schildklierfunctie ook belangrijk voor het constant houden van 

de lichaamstemperatuur. Hypothermie wordt als symptomatisch bewijs aanzien van 

hypothyroïdie. Deze patiënten klagen over koude handen en voeten, ze hebben nooit warm, 

ook niet in bed.  

Ook de lever is afhankelijk van de schildklierhormonen en is één van de grootste verbruikers 

van thyroxine in het lichaam. Thyroxine is namelijk van belang voor afbraak en opbouw van 

de weefsels en is onder meer ook belangrijk voor opname van ijzer. 

 

De schildklier is geen onafhankelijk orgaan  

 

De schildklier is een geïntegreerd orgaan in het totale netwerk van hormonale invloeden. 

Voor de optimale werking van de schildklier spelen zowel de hypothalamus als de hypofyse 

een uiterst belangrijke rol, evenals hun feedbackmechanismes.  

Als schildklierproblemen vastgesteld worden behandelt men veelal enkel de schildklier. De 

oorzaak van de verstoring kan echter ook buiten de schildklier liggen. Zo kunnen chronische 

stress en de daaraan gelinkte verstoring van de stress-as of HPA-as (Hypothalamus-Pituïtary-

Adrenal axis) een onderliggende oorzaak zijn van de schildklierproblemen.  

Ook de gezondheid van de hypothalamus en de hypofyse zelf hebben hun effect op de 

thyroïdale werking. Het feedbackmechanisme kan bijvoorbeeld verstoord worden door 

accumulatie van bepaalde toxines.  

 

Storing van de stress-as geeft een verhoogde cortisol aanmaak vanuit de bijnier. Een 

overmaat aan cortisol kan tot gevolg hebben dat zowel minder TSH hormoon wordt 

aangemaakt (en dus minder T4 wordt gemaakt), alsook de omzetting van T4 naar T3 wordt 

gehinderd (zodat er ook onvoldoende T3 wordt aangemaakt). Dit kan resulteren in 

symptomen als vermoeidheid, het steeds koud hebben, gewichtstoename, geheugen- en 

concentratieproblemen, depressie, haarverlies, droge huid en onvruchtbaarheid. Hoewel 

deze symptomen een rechtstreeks gevolg kunnen zijn van verstoorde schildklierhormonen 

worden deze verschijnselen nochtans veelal als afzonderlijke problemen behandeld.  

Vanuit de endocriene feedback instrueert het verstoorde resultaat op zijn beurt opnieuw de 

hypothalamus en hypofyse. Zo beïnvloeden HPA-axis en HPT-axis (Hypothalamus-Pituïtary-

Thyroïd axis ) elkaar wederzijds.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisseling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groei_(fysiologie)
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Feedbackmechanismes in functie van homeostase 
 

De homeostase is geen statisch gegeven maar een dynamisch evenwicht. De hypothalamus 

registreert op elk moment opnieuw welke concentraties aan stoffen mogelijk te hoog of te 

laag zijn. En elke daaruit volgende actie tot hernieuwd evenwichtsherstel zal op zich ook weer 

een reactie teweeg brengen. Het resultaat hiervan wordt op zijn beurt steeds opnieuw 

geëvalueerd in functie van de beoogde homeostase. 

Concreet registreert de hypothalamus aldus de concentratie van T4 in het bloed. Hoe hoger 
deze concentratie, des te minder TRH de hypothalamus afscheidt. Hierdoor scheidt de 
hypofyse ook minder TSH af en scheidt de schildklier minder T4 af, zodat het systeem in 
evenwicht blijft.  
 
Bij chronische stress wordt overmatig cortisol geproduceerd. Door langdurige 
inhibitiewerking van de cortisol op de thyroïd-receptoren kan uiteindelijk resistentie van de 
thyroïd-receptoren optreden.  
Dit is vergelijkbaar met de gekende mogelijk optredende insulineresistentie door chronisch 
hoge cortisolgehaltes, evenals de mogelijke daling van testosteron-, progesteron-, en 
oestrogeenwaarden en door uitputting tenslotte ook van de cortisolwaarden zelf.  
Uitputting van de bijnieren met een laag cortisol niveau overdag kan ’s nachts juist leiden tot 
een hoger cortisol niveau. Symptomen hiervan zijn vaak nachtelijke slaapproblemen en 
vermoeidheid en slaapbehoefte overdag. Normaal gezien hoort het cortisol niveau overdag 
hoog en ’s nachts lager te zijn. Dergelijke verstoringen maken een juiste diagnose 
begrijpelijkerwijs niet steeds even makkelijk. 
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Image:  http://www.womenshealthnetwork.com/adrenal-fatigue-and-stress/could-stress-be-affecting-your-

thyroid.aspx 

 

Andere verstoringsfactoren 

 

Ook diverse evenwichtsverstoringen in gehaltes van heel andere lichaamsstoffen kunnen een 

invloed hebben op de schildklierfunctie.  

De overmaat aan oestrogenen kan het jodiumgehalte in het bloed verstoren en daardoor ook 

de schildklierfunctie. Oestrogenen verhogen namelijk de vrijstelling van iodine (jodium) in 

het bloed, wat een stimulerende werking heeft op de schildklier. Het lichaam compenseert 

waar nodig het teveel aan gemaakte schildklierhormonen door de aanmaak van het T4-

binding globulin (TBG) in de lever. Deze TGB bindt zich nl. aan de T4, waardoor deze zijn 

activiteit verliest. Zo blijft het gehalte aan vrije schildklierhormonen in het bloed, en dus ook 

in het geteste serum normaal. Dit beschermingsmechanisme van het lichaam kan zo echter 

door hyperoestrogenisme een feitelijke hyperthyroïdie maskeren.  

Hyperoestrogenisme speelt in leidende rol in vele pathologieën bij de vrouw. Daarbij horen 

dus niet alleen borstkanker, eierstokkanker, endometriose, cysten en fibromen maar 

eveneens het ontstaan van schildklierproblemen. Ook bij mannen is inmiddels 

wetenschappelijk vastgesteld dat hyperoestrogenisme de oorzaak kan zijn van vele 

pathologieën zoals onvruchtbaarheid, prostaathypertrofie en prostaatkanker én 

schildklierproblemen.  

 

HPT–HPA interacties en  
feedback 

 

HPA axis = hypothalamic-
pituitary-adrenal axis; HPT axis = 
hypothalamic-pituitary-thyroid 
axis; CRH = corticotropin-
releasing hormone; TRH = 
thyrotropin-releasing hormone; 
ACTH = adrenocorticotropic 
hormone; TSH = thyroid-
stimulating hormone; T4 = 
thyroxine; T3 = triiodothyronine 
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Gestoorde werking schildklier 

Een foutieve werking van de schildklier  kan ofwel hyperthyroïdie zijn (te snel werkend) of 

hypothyroïdie (te traag werkend).  

Bij chronische stress kan in eerste instantie hyperthyroïdie ontstaan. De inhibitie van T4 en 

T3 aanmaak door de verhoogde cortisol zal namelijk resulteren in een tekort aan 

schildklierhormonen, waardoor de hypothalamus de schildklier continu zal aansporen tot 

meer actie. Deze langdurige aansporing van de schildklierproductie geeft bij chronische 

stress echter geen positief resultaat in het bloed, omdat de aanmaak van T4 en T3 telkens 

opnieuw geïnhibeerd wordt door het hoge cortisolgehalte. Dit leidt op termijn tot uitputting 

van de schildklier, wat zich ten slotte in hypothyroïdie vertaalt. 

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van te hoge spiegels van schildklierhormoon bestaat 

de klassiek behandeling uit medicatie, toediening van radioactief jodium of een 

schildklieroperatie. In geval van te lage spiegels van schildklierhormoon worden in de regel 

extra schildklierhormonen toegediend. Na operatief wegnemen van de schildklier is uiteraard 

altijd een schildklierhormoonsupplement in tabletvorm noodzakelijk.  

Maar vooraleer het probleem symptomatisch aan te pakken is het aan te bevelen eerst na te 

gaan welke onderliggende basissystemen gestoord zijn en in eerste instantie deze te helpen 

herstellen. Een medicamenteuze of operatieve ingreep ontneemt het lichaam namelijk elke 

mogelijkheid tot eigen herstel van de beoogde homeostase en lokt daarom op lange termijn 

alleen nog meer nieuwe problemen uit.  

Hyperthyroïdie en Hypothyroïdie 

De beide schildklierhormonen (T4 en T3) bevatten jodium. Voor de normale werking van de 
schildklier is dan ook voldoende jodium in het voedsel nodig (dagelijkse behoefte 150 tot 250 
µgr jodium).  
Zoals eerder vermeld kunnen factoren als verhoogde cortisolspiegel, hyperoestrogenisme en  
verhoogde jodiumspiegel de schildklierhormoon productie verhogen. Ter compensatie 
hiervan zal in een (verder) gezond lichaam in de lever TBG aangemaakt worden om het teveel 
aan schildklierhormonen te neutraliseren.  
De medische term voor een gezonde schildklierwerking is euthyroïdie.  
Bij chronische verstoringen kan een hyperthyroïdie aanvankelijk nog gecompenseerd (en 
gemaskeerd) worden, maar uiteindelijk resulteert dit bij aanhoudende onderliggende 
factoren toch in hyper- en ten slotte hypothyroïdie.  

Alle symptomen van hypo - en hyperthyrodie zijn aspecifiek, dat wil zeggen, dat ze ook bij 
andere aandoeningen kunnen voorkomen.   
  
De symptomen van een traag werkende schildklier zijn: moe en sloom gevoel, te trage 
hartslag (lager dan 70 per minuut), hogere bloeddruk, vaak kouwelijk, spierkrampen, 
concentratieproblemen, gewichtstoename, nervositeit , slaperigheid, geheugenproblemen, 
zwellingen (vooral onder de ogen), hese en krakerige stem, haarverlies, droge huid, struma 
(abnormale zwelling in de hals veroorzaakt door een vergrote schildklier), obstipatie. 
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De symptomen van een te snel werkende schildklier zijn: darmklachten, diarree of vaker dan 
normaal ontlasting, vermoeidheid, gewichtsverlies ondanks toegenomen eetlust, in enkele 
gevallen gewichtstoename, onregelmatige en/of snelle hartslag, vaak kortademigheid (bij 
een kleine) inspanning, te snelle polsslag, benauwdheid, trillende handen/vingers, warme 
en/of vochtige handen, zweten, vaak zenuwachtigheid gejaagd, spierzwakte (krachtverlies in 
de spieren), oogklachten, snelle geïrriteerdheid, angst, andere psychische klachten, diarree.  

Behalve via constatatie van bovenstaande symptomatiek kan eveneens een diagnose van 
hypothyroïdie gebeuren met de “Dr. Barnes temperatuur test”: tussen 36,6°-36,8° C is een 
indicatie dat de schildklier goed werkt, lichaamstemperatuur lager dan 36,6° C is met 85% 
zekerheid een indicatie voor hypothyreoïdie.  

Tal van vage thyroïdale klachten worden door artsen niet direct serieus genomen of als 
psychisch aanzien. 

Anderzijds is het ook zo dat een falende schildklier (hypothyroïdie) een veel voorkomende 
lichamelijke oorzaak van depressies. Onderzoek heeft aangewezen dat 10-15% van de 
depressieve mensen een ondermaats werkende schildklier heeft. Ook paniekaanvallen 
kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan schildklierhormonen. De vraag welke 
onderliggende factor de schildklier bij deze patiënt verstoort is hier prioritair. 

Vormen van hyperthyreoïdie 

De ziekte van Graves, ook wel de ziekte van Graves-Basedow is een auto-immuunziekte, 
waarbij hyperthyroïdie optreedt. 
Door een nog onbekende oorzaak maakt het lichaam bij patiënten met de ziekte van Graves 
bepaalde antistoffen aan die inwerken op de schildklier. Deze antistoffen (TSI) stimuleren de 
TSH receptoren op de schildklier. Deze receptoren worden normaal gezien enkel geactiveerd 
als het lichaam te weinig schildklierhormoon heeft. Bij Graves-patiënten worden de TSH 
receptoren dan ook overmatig geactiveerd door de betrokken antistoffen, waardoor meer 
schildklierhormonen aangemaakt worden dan nodig voor een normale werking van het 
lichaam. 

De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier ontstoken raakt. 
Na meestal aanvankelijk een periode met verhoogde schildklierwerking (hyperthyreoïdie) is 
het gevolg uiteindelijk hypothyreoïdie. Bij de ziekte van Hashimoto maakt het lichaam zelf 
antistoffen aan die tegen de eigen schildklier werken, schildklier-auto-antistoffen. Deze 
antistoffen, anti-TPO en anti-TG, kunnen worden gemeten in het bloed.  

Schildklierkanker zou vermoedelijk kunnen uitgelokt worden door zware bestraling. 

Mogelijks kan schildkliercontaminatie met chemische stoffen in de lucht of het voedsel ook 

een rol spelen. Ook hyperoestrogenisme met constante overmatige activering van de 

oestrogeenreceptoren-alfa in de schildklier zou proliferatie van het schildklierweefsel kunnen 

veroorzaken. Als de schildkliervergroting door oestrogenen gepaard gaat met tekort aan 

vitamine B complex (bijvoorbeeld uitgelokt bij chronische stress door chronisch verhoogde 

adrenalineaanmaak) kan de maligniteit in de hand gewerkt worden. Hoe de kanker zich 

precies ontwikkeld is echter nog een open vraag. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperthyreo%C3%AFdie
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Anti-TG
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Vormen van hypothyroïdie  

We spreken van hypothyreoïdie wanneer er een tekort is ontstaan aan schildklierhormoon in 
het lichaam.  
Primaire hypothyroïdie is een aandoening waarbij de schildklier zelf niet meer voldoende 
schildklierhormoon kan aanmaken. Hierbij is de vrijeT4-spiegel verlaagd en de TSH-spiegel 
verhoogd.  

Een te traag werkende schildklier kan verschillende oorzaken hebben. De meest 
voorkomende zijn: 
1. De ziekte van Hashimoto 
2. De behandeling met radioactief jodium (dat in tegenstelling tot natuurlijk jodium de 
schildwerking vertraagt en juist wordt gebruikt in de behandeling van hyperthyroïdie) 
3. Een operatie aan de schildklier, waarbij (bijna) de hele schildklier is verwijderd 
4. Het gebruik van medicijnen die de schildklier kunnen ontregelen zoals lithiumzouten 
(behandeling van een bipolaire stoornis/manische depressiviteit), amiodarone (gebruikt bij 
hartritmestoornissen), … 
5. Jodiumtekort in de voeding: In het verleden  was jodiumtekort een veelvoorkomende 
oorzaak. Daarom wordt soms nog altijd jodium aan bepaalde voedingstoffen toegevoegd 
(vb. soms in brood).  
6. Congenitale hypothyreoïdie: bij aangeboren hypothyreoïdie treedt een complex van 
verschijnselen op dat als “cretinisme” wordt aangeduid - een typisch gelaat, dwerggroei en 
ernstige tot zeer ernstige geestelijke achterstand.  

Drie belangrijke pistes  

Behandeling van vastgestelde schildklierverstoring met medicatie ondermijnt de capaciteit 

van het lichaam om zelf nog tot een homeostase te komen. Vooraleer de schildklier zelf te 

behandelen dienen dan ook eerst volgende drie systeemstoornissen uitgesloten te worden. 

1.gestoorde stress-as  

Naar schatting heeft meer dan 50% van de mensen met hypothyroïdie te maken met 
een bijnierprobleem. Door chronische stress en dus overmatige cortisolproductie kan 

resistentie optreden van de thyroïd receptoren. Een gestoorde cortisol spiegel, alsook 

gestoorde serum B6, B9 en B12 waarden zijn daar een aanwijzing voor. Dit kan best 

behandeld worden met adaptogenen als Eleutherococcus senticosus, Panax ginseng, 

Withania somnifera (ashwagandha ), Rhodeola, Lepidium meyenni (Maca), … Ook suppletie 

met een vitamine B-complex met vooral B6, B9 en B12, alsook een goed organisch 

zinkpreparaat is hier op zijn plaats. Vaak ziet men wonderbaarlijk de schildklier normaliseren 

indien men de HPA-axis ondersteunt.  

Ook chronische darmproblemen kunnen de stress-as grondig verstoren. Uiteraard dient dan 

de darm hersteld te worden met optimaliter zowel stoffen die de mucosa  herstellen 

(glutamine , chlorofyl, … ) alsook een goede probioticum formule. Waar nodig en zolang 

nodig kan een eliminatiedieet gevolgd worden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperthyreo%C3%AFdie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Congenitale_hypothyreo%C3%AFdie
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2. Xeno-oestrogenen 

Allerlei hormoon verstorende stoffen  kunnen via feedbackmechanismen de HPA-as 

verstoren. Omdat de EDC’s (endocrine disrupting compounds) veelvuldig aanwezig zijn in 

onze voeding en omgeving zijn ze zeker een belangrijk te controleren factor.  

Zo is een medische voorgeschiedenis van endometriose een indicator voor een verstoord 

oestrogeen metabolisme. Dit kan gecorrigeerd worden d.m.v. fyto-SERM’s (selectieve 

oestrogeen receptor modulatoren) zoals isoflavonen en lignanen maar ook specifieke stoffen 

als broccoli-extracten en methylatie-stimulerende stoffen kunnen dit doen. Xeno-

oestrogenen worden namelijk door het lichaam gedetoxificeerd via methylatie, een fase II 

conjugatie methode in de lever waarbij vooral de B-vitamines van belang zijn.   

3. Halogenen  

Halogenen zijn een groep stoffen die in de chemie tot dezelfde groep van de tabel van 

Mendeljev behoren. Sommige halogenen zoals broom en fluor hebben een gelijkaardige 

werking als jodium en kunnen de plaats van jodium innemen. Zo kan de jodiumhuishouding 

grondig gestoord worden.  

Broom zit onder meer in pesticiden, in sommige bakproducten, in bepaalde medicatie (zoals 

vb. Atrovent), in vuur vertragers in tapijten en matrassen etc. Fluor komt algemeen voor in 

tandpasta’s.  

Deze verstoorders moeten uiteraard vermeden worden. Ze kunnen geneutraliseerd worden 

door extra toevoeging van jodium in de voeding door vb. het eten van Kelp. Voor de 

detoxificatie van de verstorende halogenen kan spirulina en glutathion gebruikt worden.  

Gabriël Devriendt,  

wetenschappelijk onderzoeker bij Pures BVBA.  

 

Referenties: op aanvraag.  


