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DE WERKING VAN DE 
SCHILDKLIER 

Onze schildklier is een belangrijk orgaan dat 
zich aan weerszijde van de slokdarm bevindt. 
In de schildklier worden schildklierhormonen 
gevormd en dit hormoon is zeer belangrijk 
voor een goede hormoonbalans in het 
lichaam. Daarnaast is het schildklierhormoon 
onmisbaar in de stofwisseling van vrijwel al 
onze lichaamscellen. Het stimuleert onze 
stofwisseling (= vertering en opname van 
voedingsstoffen) en bevordert de groei. Onze 
hypofyse ‘meet’ de hoeveelheid 
schildklierhormoon in ons bloed: is dit te 
weinig, dan stimuleert de hypofyse de 
schildklier om meer hormoon te produceren. 
In het lichaam wordt het inactieve 
schildklierhormoon T4 met behulp van 
jodium omgezet in het actieve 
schildklierhormoon T3.  

 
 
Een tekort aan schildklierhormoon wordt 
hypothyroïdie genoemd. De verschijnselen 
zijn o.a.: gewichtstoename, vermoeidheid, snel 
koud hebben, allergieën, obstipatie, 
concentratieproblemen, fibromyalgie, 
menstruatiestoornissen en slaapstoornissen. 
Bij hyperthyroïdie maakt de schildklier juist te 
veel schildklierhormoon aan, waardoor de 
stofwisseling versneld en dus treedt 
gewichtsafname op, hartkloppingen, 
vermoeidheid, gejaagd gevoel, diarree en 
menstruatieveranderingen.  
Een te traag werkende schildklier komt het 
meeste voor.  
Binnen de reguliere gezondheidszorg wordt de 
hoeveelheid van het schildklierhormoon in het 

bloed gemeten en de meeste mensen vallen 
nog binnen de toelaatbare norm. Deze norm 
is echter zo ruim, dat ook mensen die wel 
degelijk een te traag werkende schildklier 
hebben, toch niet worden herkend.  
Bepaalde medicijnen, met name 
maagzuurremmers en zogenaamde plaspillen, 
verhogen de afscheiding van magnesium en 
zink, die nodig zijn voor de aanmaak van 
schildklierhormoon en voor de omzetting van 
T4 naar T3.  
De oorzaken van (verschijnselen van) 
hypothyroïdie zijn uiteenlopend, maar onder 
andere: voedselintoleranties, stress (door 
overproductie van cortisol), ontregeling van 
het bloedsuikergehalte, zwangerschap, 
erfelijke aanleg, infectie en zoals gezegd het  
gebruik van medicijnen.  
 
HOE MEET JE EEN TE TRAAG 
WERKENDE SCHILDKLIER? 

Er is een eenvoudige test die je kan vertellen 
of je mogelijk een te traag werkende 
schildklier hebt. Voor mannen geldt: meet 3 
dagen lang elke ochtend, zodra je wakker 
wordt en nog voordat je opstaat je 
lichaamstemperatuur. Is deze 
lichaamstemperatuur telkens lager dan 36,4 
graden (oraal of via de oksel gemeten), heb je 
waarschijnlijk hypothyreoïdie. Voor 
menstruerende vrouwen geldt dat dezelfde 
test wordt gedaan op de 2e, 3e en 4e dag na de 
start van de menstruatie. Is deze 
lichaamstemperatuur telkens lager dan 36,4 
graden (oraal of via de oksel gemeten), heb je 
waarschijnlijk hypothyreoïdie. 
Let op: leg de thermometer de avond voor het 
slapen gaan binnen handbereik en meet de 
lichaamstemperatuur direct na het wakker 
worden, want opstaan mag niet voordat de 
meting is gedaan. 
 
L-TYROSINE: TER 
ONDERSTEUNING VAN DE 
SCHILDKLIER 

L-Tyrosine van Vitakruid is een aminozuur 
dat ten dele door het lichaam zelf wordt 
aangemaakt. Het is een belangrijke bouwstof 
voor dopamine, adrenaline, noradrenaline en 
het schildklierhormoon. Het heeft hierdoor 
een positieve werking op de gemoedstoestand 
en is in staat om (omgevings)stress beter op te 
vangen. Tyrosine is een voorloper van het 
schildklierhormoon Thyroxine (T4).  



 
Om hypotheroïdie te behandelen wordt 
gebruik gemaakt van L-Tyrosine, maar 
daarnaast wordt ook geadviseerd om 
voldoende selenium en zink te gebruiken, 
want deze nutriënten helpen bij de omzetting 
van T4 naar T3, daarnaast kan bij 
medicijngebruik het magnesium-gehalte te laag 
zijn en is het verstandig om ook dit aan te 
vullen. Vaak wordt daarnaast een goede 
multivitamine aangeraden. 
L-Tyrosine® 500 is bij Vitakruid te bestellen 
in een verpakking van 60 capsules voor 
€ 14,90 en de aanbevolen dosering is 1 tot 2x 
daags 1 capsule. Uiteraard kun je dit ook bij 
mij bestellen, je betaald dan geen 
verzendkosten. 
 
SCHILDKLIERPROBLEMEN EN 
VOETREFLEX 

Zoals bekend hebben alle organen, spieren en 
botten een reflexzone op de voeten. Dit is ook 
het geval met de schildklier. 
Schildklierproblemen kunnen dus via de 
voeten worden behandeld. Omdat de diverse 
hormoonsystemen in ons lichaam 
samenwerken (zoals de hypofyse met de 
schildklier, de bijnieren met de schildklier, 
etc.) worden in een voetreflexbehandeling 
deze onderlinge relaties ook behandeld in een 
zogenaamde hormoonbehandeling. Het doel 
is om de hormoonbalans in het lichaam te 
herstellen en zo klachten te verminderen.  

 
Naast de behandeling van 
schildklierproblemen via de reflexzones wordt 
ook altijd een (persoonlijk) voedingsadvies 
gegeven, zoals in deze nieuwsbrief 
aangegeven. Neem voor meer informatie over 
de behandeling van schildklierproblemen 
contact met mij op: 
info@natuurgeneespraktijk.nl of bel: 0251-
201649. 
 
14 FEBRUARI: VALENTIJNSDAG 

Voor Valentijnsdag zijn er in mijn praktijk 
diverse leuke cadeautjes te vinden, zoals 
mooie sieraden (kettingen, edelsteenhangers, 
aromatherapiehangers, etc.) Neem maar eens 

een kijkje op mijn facebookpagina voor de 
laatste nieuwe artikelen:  
www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
Ook een cadeaubon voor bijvoorbeeld een 
massage is natuurlijk een perfect cadeau! De 
cadeaubonnen zijn speciaal verpakt voor 
Valentijnsdag, dus aarzel niet en bestel! 
Cadeaubonnen zijn al te koop vanaf 10 euro. 
Voor €22,50 is er al een heerlijke, rustgevende 
massage van de nek, rug en schouders.  
Meer informatie of bestellingen: 
info@natuurgeneespraktijk.nl 
 

 
 
OPENINGSTIJDEN 

Mijn praktijk is geopend op maandagmiddag 
en avond, woensdag (hele dag en avond) en 
vrijdagmiddag, maar altijd uitsluitend op 
afspraak.  
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, 
weetjes en acties en kortingen, dus houd ook 
deze pagina in de gaten: 
www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik 
direct telefonisch bereikbaar tussen 17.00 en 
18.00 uur op telefoonnummer 0251-201649 
voor het stellen van vragen, het maken van 
afspraken of het bestellen van producten.  
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