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Inleiding

Van alle problemen die onze lichamelijke of geestelijke 
gezondheid kunnen beïnvloeden, komt er geen enkel pro-
bleem meer algemeen voor dan verstoring van de schild-
klier.

Geen enkel probleem is makkelijker en goedkoper te corrigeren. En 
geen enkel probleem blijft vaker onbehandeld en zelfs onopgemerkt.

Hypothyreoïdie − trage schildklierwerking − is een van de versto-
ringen van de schildklier waar veel mensen aan lijden zonder dat ze 
dat zelfs beseffen. Het kan de oorzaak zijn van verminderde energie 
of continue vermoeidheid, hetgeen een van de meest voorkomende 
klachten is die mensen bij artsen melden.

Het kan verantwoordelijk zijn voor chronische hoofdpijn, herhaalde-
lijk optredende infecties, weerbarstige huidaandoeningen of proble-
men met de bloedsomloop. Ernstiger is dat het een grote factor bij 
hartaandoeningen, longkanker en longemfyseem kan zijn. Tevens is 
het verantwoordelijk voor vele emotionele en mentale stoornissen.

De trage schildklierwerking, de niet herkende ziekte legt de trage 
schildklierwerking in makkelijk te begrijpen taal uit. Het vertelt hoe het 
je gezondheid en je leven kan beïnvloeden.

Dr. Broda Barnes en Lawrence Galton vertellen wat de schildklier is, 
hoe die werkt en welke problemen een verstoorde werking ervan in de 
hand kan werken. 

Ze gaan in detail in op enkele ziektegeschiedenissen van patiënten, 
waarvan men vaak dacht dat het een hopeloze zaak was, maar waarbij 
ontdekt werd dat hun problemen met hypothyreoïdie samenhingen 
en die door de simpele, effectieve technieken van dr. Barnes genazen.

Verder bespreken ze of jij wellicht ook hypothyreoïdie hebt, een aan-
doening die zelfs een arts wellicht niet herkent.

In het boek is een simpele test opgenomen, die je thuis kan doen 
om te zien of hypothyreoïdie de echte, tot nu toe onopgemerkte, oor-
zaak van jouw slechte gezondheid is.

Als je weet dat je een traag werkende schildklier hebt, zal De trage 
schildklierwerking, de niet herkende ziekte je vragen over jouw aan-
doening beantwoorden.

Als je denkt dat je een traag werkende schildklier hebt, als je niet 
zeker weet wat de chronische hoofdpijn, infecties, vermoeidheid en 
lage energie veroorzaakt, kan het je helpen om de oplossing te vinden.

Dr. Barnes is op 1 november 1988 op 82-jarige leeftijd overleden. 
Zijn werk heeft de levens van veel van zijn patiënten veranderd. 

Mensen die jarenlang geleden hadden en grote sommen geld aan 
behandelingen hadden besteed, waren eindelijk in staat om verlichting 
te vinden met de simpele, effectieve methoden die dr. Barnes voor-
stond.

Met zijn tweede vrouw Helen heeft hij de Broda O. Barnes, M.D. 
Research Foundation opgericht om zijn onderzoek voort te zetten. Het 
is heden ten dage zowel een bron van kennis voor het grote publiek, 
als voor medische professionals. 

Neem voor meer informatie contact op met de Foundation op onder-
staand adres:

Broda O. Barnes, M.D. Research Foundation, Inc.
www.brodabarnes.org

In Nederland is de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schild-
klierhormoon (VGNS) actief.

Zij zijn te bereiken via www.vgns.nl
Deze vereniging kent tevens een aantal artsen die natuurlijk schild-

klierhormoon willen en kunnen voorschrijven (zie ook pagina 262).
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Een persoonlijke boodschap 

aan de lezer

Van de Amerikaanse bevolking lijdt 40% − vier op de tien kin-
deren en volwassenen − nodeloos en velen van hen sterven 
door gebrek aan een stof die essentieel is voor de gezond-
heid. Is het een onbekende stof? Nee. Of niet beschikbaar? 

Nee. Jarenlang kent de geneeskunde op bepaalde gebieden van 
gezondheid en ziekte al de rol van een tekort en heeft de geneeskunde 
aanwijzingen voor het enorme belang van die tekorten op andere 
gebieden. Maar de kennis werd te vaak niet gebruikt − en wordt nog 
steeds niet gebruikt − vanwege de onbetrouwbaarheid van laborato-
riumtesten die hebben gefaald bij het aantonen van het tekort, zelfs 
wanneer de artsen de verschijnselen van die tekorten duidelijk bij hun 
patiënten konden waarnemen.

En terwijl de laboratoriumtesten ernaast zitten, en zowel doktoren 
als patiënten misleiden, lijden de patiënten.

Gedurende mijn medische carrière van vijfendertig jaar die ik aan 
dit probleem heb besteed, heb ik duizenden patiënten gezien die er 
last van hadden. 

In die tijd heb ik door mijn eigen onderzoek en dat van anderen 
geleerd hoe dit probleem snel herkend en vervolgens makkelijk, effec-
tief en goedkoop behandeld kan worden.

Daarom is mijn bedoeling met het schrijven van dit boek jou, en 
zoveel anderen als ik maar kan bereiken, wakker te schudden, zodat 
een krachtig, maar grotendeels ongebruikt wapen voor veel van onze 
ziekten niet langer over het hoofd wordt gezien.

Broda O. Barnes, M.D., Ph.D.

Nederlands voorwoord

Broda Barnes is een internationaal bekend deskundige op het 
gebied van schildklierziekten. Het boek dat voor u ligt gaat 
over de trage schildklier, die dus onvoldoende functioneert. 
Hij noemt het ‘de niet herkende ziekte’. Met deze opmerking 

zijn wij het geheel eens met Barnes en is het gevolg van het feit dat de 
symptomen veelvuldig zijn en gemakkelijk verward kunnen worden 
met andere ziekten.

Ook is de behandeling tamelijk eenvoudig en niet duur. Daardoor 
heeft de farmaceutische industrie weinig belangstelling voor deze ziek-
tetoestand en propageert derhalve de relevante geneesmiddelen nau-
welijks of niet.

Barnes schrijft zeer duidelijk en helder en is voor niet-artsen en the-
rapeuten daardoor goed leesbaar en begrijpelijk. Hij heeft het vooral 
over de diagnostiek, die door de uitgebreide symptomatologie in de 
praktijk soms verwarrend en moeilijk is. 

Deze symptomatologie beschrijft Barnes uitstekend.
Heel origineel en oorspronkelijk is zijn vinding dat vooral de basale 

ochtendtemperatuur van het lichaam een belangrijk diagnostisch ele-
ment is en een van de belangrijkste criteria! Helaas is dit symptoom 
onvoldoende bekend en wordt weinig gepropageerd, terwijl iedereen 
het eenvoudigweg zelf kan toepassen. Het is een van de sterke punten 
van het boek om daarop zo herhaaldelijk te wijzen. 

Een opmerking uit het boek: hypothyreoïdie (lage schildklierfunc-
tie) is de meest voorkomende chronische aandoening die tegelijkertijd 
het meest over het hoofd wordt gezien.

Een milde en zwakke vorm kan vaak voor een grote verscheiden-
heid van gezondheidsproblemen verantwoordelijk zijn. Vooral psycho-
logische problemen (bijvoorbeeld depressie maar zelfs ook psycho-
sen) worden miskend als gevolg van lage schildklierfunctie.
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Voorwoord van dr. Baisier

Alle geneesheren, vooral dan de specialisten, zouden dit boek 
moeten lezen, herlezen, en bestuderen. In de eerste plaats 
om hun, op dit gebied, zo beperkte kennis enigszins uit te 
breiden. Hoe meer ge kent, hoe beter ge uw patiënten zult 

kunnen dienen en helpen.
En dan ook om na te gaan of ge zelf niet lijdt aan een afwijking 

van de schildklier. Want, wat de statistieken er ook over vertellen, het 
aantal schildklierpatiënten is indrukwekkend groot.

Als ge uw eigen organisme goed onderzoekt, zult ge ook bij uw 
patiënten de gebreken gemakkelijker ontdekken. Al deze kleine ‘signs 
and symptoms’ zult ge slechts erkennen als iemand er uw aandacht 
op gevestigd heeft.

De meeste symptomen moet ge niet ver gaan zoeken. Ze liggen 
meestal voor het grijpen. Om te beginnen in de anamnese, ook de 
familiale anamnese, zullen de patiënten u hun klachten zelf aanbren-
gen, en bij een intelligent onderzoek zullen uw indrukken bevestigd 
worden. Acht basistekenen maken uw diagnose vast. Niets gaat de 
anamnese te boven.

De Basaal Temperatuur doen meten is niet kostelijk maar wel uiterst 
interessant. Een zorgzaam onderzoek van het Achilles reflex vraagt 
niet veel moeite, maar leert enorm veel, tenminste als de patiënt niet 
volgepropt is met jodium. Enkele bloedonderzoeken om niets over het 
hoofd te zien, en vooral dan het onvolprezen urinaire T3 (het enige 
actieve schildklierhormoon) in de 24-uurs urine, door een betrouw-
baar laboratorium uitgevoerd, staaft uw inzicht. 

TSH brengt weinig aarde aan de dijk. Dat weten maar al te goed de 

Over behandeling is Barnes veel zwijgzamer dan over diagnostiek. 
In de geneeskundige praktijk wordt voornamelijk chemisch T4 (Thy-
roxine) toegepast, maar Barnes beschrijft wel de heilzame werking 
van chemisch T3 (Liothyronine), het meest actieve hormoon. 

Hij heeft het niet over biologisch schildklierhormoon terwijl dat juist 
in de USA veel wordt voorgeschreven (bijvoorbeeld Armour Thyroid). 
Dat verzuim is mijns inziens een tekortkoming, want er zijn nogal wat 
patiënten die veel baat hebben bij biologische schildklierpreparaten, 
omdat zij moeite hebben met de omzetting van T4 in T3. Bovendien 
bevinden zich in biologisch schildklierpreparaat ook nog andere hor-
monen die een functie hebben: T2 en T1.

Om de omvangrijke aandacht die dit boek geeft aan de diagnostiek 
en het belang van de basale temperatuur, is het bepaald een aanrader.

Robert Linschoten, arts
Kim van Wetten, arts
Algemene en Preventieve, Natuur- en Orthomoleculaire 
Geneeskunde
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Voorwoord van dr. Thierry Hertoghe

Dokter Broda Barnes’ boek is een absolute must voor al wie 
zich bekommert over zijn gezondheid en die van zijn naas-
ten. 

Met mijn zuster Thérèse ben ik de vierde generatie artsen 
die werken met hormonale behandelingen en meer bepaald met schild-
klierhormoonbehandeling. Mijn overgrootvader, dr. Eugène Hertoghe, 
ondervoorzitter van de Koninklijke Belgische Academie van Genees-
kunde, was een hele bekendheid in zijn tijd. Hij was de eerste arts van 
de familie en een van de allereersten in de wereld om schildklierhor-
moonbehandelingen voor te schrijven en daarvan zijn specialiteit te 
maken. 

Hij had dit rechtstreeks van de Engelse arts George Murray geleerd. 
Dr. Murray was de eerste in de wereld en in de menselijke geschiedenis 
om een hormoonbehandeling toe te dienen, namelijk schildklierpoe-
der, bij patiënten met schildkliervergroting in 1891. Mijn overgrootva-
der heeft daarna uitvoerig gepubliceerd over schildklierbehandelingen 
en ging zelfs conferenties geven in de Verenigde Staten van Amerika in 
het begin van de jaren 1900. Hij werd dan opgevolgd door zijn zoon Luc 
en kleinzoon Jacques Hertoghe, mijn vader, die even geboeid waren 
door de belangrijke gunstige effecten van schildklierhormoonbehan-
delingen op patiënten, te vaak miskend door het medische korps.

Dr. Broda Barnes is in mijn ogen een van de belangrijkste artsen en 
onderzoekers die de ogen van velen, zowel artsen als patiënten, heeft 
geopend voor de hoge frequentie van schildkliertekorten (hij spreekt 
over 40% van de bevolking) en het belang van de schildklierbehande-
ling. Hij is ook een grote pionier van de nieuwe medische beweging 
die van Amerika naar Europa, Azië en Australië overwaait en die niet 
alleen ziekte zoekt te genezen, maar ook vroeger tracht tussen te 

geneesheren die met aandacht hun patiënten onderzoeken. Evenmin 
als serum - T3. Interessant zijn wel de antistoffen (anti-TPO, anti-thy-
roglobulines, en TSI). En natuurlijk de proef op de som: de resultaten 
van een goede behandeling met actieve medicatie. 

In 1885 had ons aller voorganger dr. Eugène Hertoghe (nu reeds de 
vierde generatie) goede resultaten met rauw, vers schildklierweefsel 
uit het abattoir aan de patiënten te laten eten.

Nu hebben we gelukkig tabletten. Maar we mogen niet vergeten 
dat alleen T3 actief is. Laat u niet beetnemen met producten die door 
de firma’s onterecht zeer geprezen worden, en wel T4, maar geen T3 
bevatten. Goed zijn: Armour Thyroid, Novothyral, Cynomel. De andere 
zijn tijdverlies.

T4 moet door de lever en de nieren worden omgezet in T3 dankzij 
het enzyme, 5’-deïodase. Deze conversie is niet aan iedereen gegeven. 
Alleen één op vijf patiënten is bekwaam T4 te converteren in T3.

Schildklierpathologie is zo dankbaar, voor de geneesheer als voor 
de patiënt.

Hoe beter ge ze kent hoe meer plezier ge er zult aan beleven.

Dr. W. Baisier
Internist 
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uitgeprobeerd, zouden er veel minder toxische, niet-lichaamseigen 
chemicaliën worden voorgeschreven. 

Schildklierhormonen zijn lichaamseigen moleculen die aangepast 
zijn aan het menselijk lichaam en daardoor veiliger als ze deskundig 
en gepast worden toegediend.

Dr. Broda Barnes heeft nog een andere belangrijke verdienste: hij 
heeft het gebruik van de naar mijn ervaring veel beter werkende (var-
kens)schildklierpoeder gepromoveerd als behandeling van hypothy-
reoïdie (trage schildklierwerking) eerder dan te vaak voorgeschreven 
maar minder efficiënte thyroxine. 

In schildklierextracten zitten de twee belangrijkste schildklierhormo-
nen: het precursor hormoon thyroxine of T4 (met vier jodiumatomen) 
en de veel meer actieve triiodothyronine of T3 (drie jodiumatomen). 
T4 moet in T3 omgezet worden om volwaardig actief te zijn. Dat beide 
hormonen in een schildklierpreparaat meer efficiënt zijn dan een 
preparaat met T4 alleen werd nog onlangs bevestigd in de recente 
studie van Tina Hoang en medewerkers gepubliceerd in het voorname 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2013, effecten 
van schildklierpoeder op patiënten vergeleken met die van thyroxine). 

Reeds in 1999 en 2000 had professor Robertas Bunevičius in het 
vooraanstaande New England Journal of Medicine en het meer gespe-
cialiseerde tijdschrift International Journal of Neuropsychopharma-
cology baanbrekende studies bekendgemaakt die de superioriteit 
aantoonden van T4 en T3 combinatiepreparaten op T4 medicaties. 

Latere studies door andere auteurs hadden dit niet bevestigd, maar 
in enkele van deze studies waar bijkomend de mening van de patiën-
ten gevraagd werd met welk schildklierpreparaat ze zich beter voelden, 
heeft steeds een duidelijke meerderheid der patiënten het preparaat 
met T3 en T4 aangeduid. 

Dit, niettegenstaande, zij de inhoud ervan niet konden weten omdat 
de onderzoeken dubbelblind werden uitgevoerd d.w.z. dat noch de 
patiënt noch de arts-onderzoeker die het preparaat toediende wist of 
het preparaat T4 alleen of beide schildklierhormonen T3 en T4 bevatte.
Blijkbaar werden niet de juiste testen gedaan en de juiste vragen 

komen voordat ziekten opkomen. Doel: de gezondheid te optimalise-
ren en dit door de hormonale tekorten aan te vullen. De geneeskunde 
verandert met grote passen. Mensen willen niet alleen niet meer ziek 
zijn, maar ook steeds gezonder worden en zich goed voelen. 

Broda Barnes heeft al heel lang geleden dit begrepen en aange-
stipt dat om de gezondheid te optimaliseren alle schildkliertekorten 
moeten aangevuld worden, zelfs de milde vormen. Hij heeft ook de 
verdienste gehad vele wetenschappelijke studies uitgevoerd te hebben 
die de alom belangrijke rol van schildklierhormonen aantonen om 
o.m. hartaandoeningen, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, reuma, 
huidaandoeningen, enz. te voorkomen. 

De Trage Schildklierwerking van Broda Barnes is zijn voornaamste 
boek dat door honderdduizenden Amerikanen werd gelezen en nog 
steeds een topper is. De Trage Schildklierwerking is het boek van 
de bewustmaking van artsen en niet-artsen dat er een aandoening 
bestaat achter klachten die het leven onnodig verzuren zoals morgen-
vermoeidheid, depressie, hoofdpijn, morgenstijfheid, reuma, droge 
huid en haar, haaruitval, broze nagels, overgewicht, en vele andere 
klachten.

Deze aandoening is hypothyreoïdie of trage schildklierwerking, 
waarvoor er een efficiënte en natuurlijke behandeling bestaat: het 
nemen van een schildkliersupplement.

Toen ik nog schoolgaande was, meer dan 40 jaar geleden, heb ik 
dr. Broda Barnes thuis ontmoet toen hij in België een voordracht is 
komen geven. Mijn vader, arts, die ook een schildklierspecialist was 
en hetzelfde werk op een kleinere schaal in Europa verrichtte, was een 
overtuigd voorstaander van dr. Broda Barnes en had hem uitgeno-
digd. Ik heb van hem geleerd dat een arts consequent moet zijn en het 
voorbeeld moet geven. Dit heeft mijn hele loopbaan beïnvloed. 

Dr. Broda Barnes nam zelf schildklierhormonen om zijn tekort aan 
te vullen en getuigde openlijk hierover. Daarom heb ik als arts altijd 
openlijk toegegeven wat ik nam. Meer nog, ik heb over het algemeen 
geen behandeling aan een patiënt durven voor te schrijven die ik zelf 
niet eerst had uitgetest. 

Als meer artsen alleen zouden voorschrijven wat zij zelf eerst hebben 



XVI 1

De trage schildklierwerking: de niet herkende ziekte

gesteld in de onderzoeken waar zogenaamd ‘geen significant verschil’ 
werd gevonden. 

Professor Michael McDermot van de University of Colorado in 
Denver toonde aan in een studie die gepubliceerd werd in Endocrine 
Practice dat patiënten die niet voldoende resultaat bekomen met thy-
roxine alleen een falende gene hebben die maakt dat zij niet goed T4 in 
T3 kunnen omzetten. Daardoor is het voor hen beter een combinatie 
van de twee schildklierhormonen te nemen.

Zelf heb ik een studie in 2004 gepubliceerd met dezelfde bevindin-
gen. Het onderzoek ging over een groep van 91 patiënten die een thy-
roxine (T4) preparaat namen en bleven klagen over typische klachten 
van een schildkliertekort zonder echter een hogere dosering van T4 te 
kunnen verdragen. 

De overgrote meerderheid der patiënten, 89 van de 91, is zich (duide-
lijk) beter gaan voelen door over te schakelen naar een combinatiepre-
paraat met T3 en T4. Zie hierover: Anti-Aging Medicine (Ed. German 
Society of Anti-Aging Medicine-Verlag, wetenschappelijke studies van 
hun congres in 2003) 2004; 32-43. 

Een van de redenen dat vele schildklierpatiënten zich beter voelen 
met een T4 en T3 preparaat is dat er een grote kans bestaat dat zij 
in één van de vele omstandigheden vertoeven waarbij de omzetting 
van het weinig actief schildklierhormoon T4 naar de drie tot tien maal 
actiever T3 vertraagd is en dus dat zij − ondanks de T4 behandeling 
− in een toestand van trage schildklierwerking blijven (zie mijn artikel 
hierover in Anti-Aging Medical Therapeutics 2000; IV: 138-53).

Thierry Hertoghe, arts

Voorzitter van de International Hormone Society 
(www.intlhormonesociety.org)
Brussel, België

Hoofdstuk 1

De vele gedaanten van een tekort 

aan schildklierhormoon 

Een jonge huisvrouw die zich afgemat voelt, snel moe is, vaak 
slaperig is en absurd overgevoelig is voor koud weer.

Een man van middelbare leeftijd die erin geslaagd is zich-
zelf in zijn carrière te onderscheiden, terwijl hij zijn hele leven tegen 
zijn lage energiereserves heeft gevochten. Een man die het vechten nu 
moe is en ervan overtuigd is dat er een of andere lichamelijke verkla-
ring voor zijn probleem moet zijn. Ook al is die nooit eerder ontdekt en 
is hem meer dan eens verteld dat hij naar een psychiater moest gaan, 
hetgeen hij meer dan eens zonder resultaat heeft gedaan.

Een slachtoffer van hevige, steeds terugkerende hoofdpijn.

Een onvruchtbaar stel.

Een kind of volwassene, ongewoon vatbaar voor infecties, vooral, 
maar niet uitsluitend, van de ademhaling. 

Iemand die aan hevige reumatische pijn lijdt en een potentieel slacht-
offer is van een hartaanval.

Een vrouw met een abnormaal ruwe, schilferige, bijna visachtige 
huid en patiënten met andere huidproblemen, waaronder eczeem, 
psoriasis en acne.

Tenminste één man of vrouw die zich in een staat van ernstige 
depressie bevindt.
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Een vrouw met menstruatiestoornissen − pijnlijk of onregelmatig 
vloeien, of soms extreem vloeien, waarvoor een mogelijke verwijde-
ring van de baarmoeder overwogen wordt. 

Dit zijn enkele van de mensen die op bijna iedere normale werk-
dag mijn wachtkamer bevolken. Ze hebben allemaal een opvallend 
feit gemeen: zo verschillend als hun symptomen − ziekteverschijnse-
len − zijn, zo gelijk is de oorzaak van hun ziekte, een traag werkende 
schildklier.

Van alle geniepige, subtiele problemen die onze lichamelijke of 
mentale gezondheid kunnen beïnvloeden, is er geen enkele meer alge-
meen voorkomend dan een stoornis van de schildklier. Geen enkele 
is makkelijker en goedkoper te corrigeren. En geen enkele blijft vaker 
onbehandeld en zelfs onopgemerkt.

Tijdens de jaren dat ik praktiseerde heb ik patiënten gezien die voor 
het overgrote deel van hun leven gezondheidsproblemen hadden. Pro-
blemen die de mogelijkheid van een traag werkende schildklier (hypo-
thyreoïdie) suggereerden. Mensen waarvan hun hele leven anders 
gelopen zou zijn door een eenvoudige behandeling van dat probleem.

Toch bleef de schildklierstoornis onopgemerkt en bij anderen, waar-
bij het wel kortstondig werd opgemerkt, kon het niet bevestigd worden 
en bleef het onbehandeld. Ook is het niet moeilijk te begrijpen waarom 
dit zo vaak kon gebeuren − en nog steeds gebeurt.

Oorzaken van nalatigheid en verwarring

Het is onmogelijk het belang van de schildklier te overdrijven. Het 
is een kleine, vlindervormige klier in de hals en weegt minder dan 30 
gram. De schildklier regelt de stofwisseling − het proces waarbij voed-
sel in energie wordt omgezet en vele essentiële chemische verande-
ringen plaats vinden. Minimale afscheidingen van de schildklier, iets 
minder dan een eetlepel per jaar, zijn verantwoordelijk voor het groot-
ste deel van de warmteproductie in het lichaam. 

Ze helpen bij het in stand houden van de doorbloeding en het bloed-
volume. Ze zijn noodzakelijk voor gezonde spieren. Ze verhogen de 

gevoeligheid van zenuwen. Ieder orgaan, ieder weefsel, iedere cel 
wordt door de hormonen die door de schildklier worden afgescheiden 
beïnvloed.

Dat ernstige hypothyreoïdie − trage schildklierwerking, waardoor 
een tekort aan schildklierhormoon ontstaat − een verwoestend effect 
kan hebben, wordt reeds lang begrepen. 

Een kind met cretinisme, dat met een grotendeels kapotte schild-
klier wordt geboren, zal een dwerg blijven en zwakzinnig worden, tenzij 
het schildklierhormoon krijgt toegediend om het bijna geheel falen 
van de klier te compenseren. (Cretinisme is een gebrekkige ontwikke-
ling van lichaam en geest ten gevolge van onvoldoende functie van de 
schildklier gedurende de groei van het organisme (in de baarmoeder) 
met o.a. dwerggroei tot gevolg − vert.)

Een volwassene met ernstige hypothyreoïdie, waarbij de schildklier 
veel te kleine hoeveelheden afscheidt, kan een vollemaansgezicht, 
grove gelaatstrekken, dikke neusvleugels en lippen en een trage 
spraak krijgen. Daarbij kan hij aan zwakheid en lusteloosheid lijden tot 
aan het apathische toe.

Gelukkig is extreme hypothyreoïdie zeldzaam. Maar milde of matige 
hypothyreoïdie is in het geheel niet zeldzaam. En de gevolgen daar-
van kunnen verwarrend zijn. Geen enkele van de klassiek algemene, 
lichamelijke veranderingen die bij de extreme vorm optreden zijn dan 
aanwezig.

In plaats daarvan kunnen er verschillende symptomen optreden die 
oppervlakkig gezien niets met de schildklier te maken hebben. Eén 
van de meest voorkomende symptomen is vermoeidheid die kan vari-
eren van betrekkelijk licht tot ernstig. Het kan zó geleidelijk aan ont-
staan dat een slachtoffer, dat geen plotselinge, snelle achteruitgang in 
energieniveau bemerkt, er toe komt om vermoeidheid als een − voor 
hem of haar − vrijwel normale toestand te zien.

In één geval kan een traag werkende schildklier alleen maar ver-
moeidheid tot gevolg hebben; in een ander geval kan vermoeidheid 
aanwezig zijn, maar kan dat, in vergelijking met bijvoorbeeld terugke-
rende, ernstige hoofdpijn, van ondergeschikt belang zijn.

In andere gevallen kunnen er andere symptomen zijn, soms een heel 
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scala aan symptomen. Herhaaldelijke infecties, huidproblemen, aller-
lei soorten menstruatiestoornissen, geheugenstoornissen, concentra-
tieproblemen, depressie, paranoïde symptomen − om slechts enkele 
van de vele mogelijke verschijnselen te noemen. Tenzij wordt erkend 
dat een traag werkende schildklier vele gevolgen kan hebben, die van 
het ene slachtoffer ten opzichte van het andere behoorlijk kunnen vari-
eren, kan de mogelijkheid dat dit hetgene is waar het probleem kan 
liggen wel eens nooit overwogen worden.

Mijn jarenlange ervaring is dat vele patiënten met problemen die als 
psychosomatisch worden aangeduid, en bij velen als hypochondrisch 
te boek staan, slachtoffers zijn van niet herkende hypothyreoïdie.

(Psychosomatisch betekent een lichamelijke klacht die mede ver-
oorzaakt wordt door een geestelijk probleem en hypochondrisch bete-
kent zwaarmoedig; bij ieder lichamelijk teken denken aan een ernstige 
ziekte − vert.) 

Falende onderzoeken

Een andere bron van verwarring is het falen van de standaardtest 
voor de schildklierwerking om op een betrouwbare manier hypothyre-
oïdie op te sporen. 

De basaal metabolismetest, een van de allereerste die gebruikt 
werd, meet bijvoorbeeld de schildklierwerking door te meten hoeveel 
zuurstof verbruikt wordt wanneer het lichaam in rust is − het lichaam 
niets doet, alleen zichzelf in stand houdt.

Wanneer de hypothyreoïdie sterk aanwezig is kan de test dat uit-
wijzen, maar anders niet. Er zijn, zoals we zullen zien, goede redenen 
waarom het vaak onnauwkeurig is − en dat dat ook niet anders kan.

Andere testen, zoals de jodiumtest van de opname van eiwitgebon-
den jodium en radioactief jodium, zijn ook niet altijd betrouwbaar, 
hoewel men lange tijd gedacht heeft dat ze dat wél waren.

In feite heeft The Medical Letter, een onafhankelijk tijdschrift voor 
medische evaluatie voor artsen, onlangs gewaarschuwd dat veel alge-
meen gebruikte medicijnen − en zelfs shampoo en bacteriedodende 
bestanddelen voor de huid − de testresultaten kunnen verstoren.

Een eenvoudige thuistest

Enige jaren geleden, toen ik op zoek was naar een betere graad-
meter voor de schildklierwerking, begon ik met het gebruik van een 
eenvoudige temperatuurtest, die ik nog steeds gebruik. Het kost niets. 
Er is alleen maar een doodgewone thermometer voor nodig.

Iedere patiënt kan de test thuis in 10 minuten bij zichzelf uitvoeren − 
en het is in feite ook het beste om die test thuis te doen. De test moet 
op een bepaalde manier gedaan worden, maar het is een zeer een-
voudige procedure. Details over de test zijn in de medische literatuur 
gepubliceerd. 

Lang niet alle artsen gebruiken die test al, maar het worden er steeds 
meer. (Verderop in dit boek zul je specifieke instructies aantreffen over 
hoe je de test dient uit te voeren als je dat zou willen, met een uitvoe-
rige uitleg van de basis van deze test.)

Het is een test voor de basale − oftewel, in rust − lichaamstempera-
tuur, die verschilt van de normale orale en rectale temperatuurmeting 
in die zin dat het hele lichaam volkomen in rust dient te zijn. Er bestaan 
duidelijke grenzen voor de normale basale temperatuur. Valt de basale 
temperatuur onder die grens, dan is dat een teken van een traag wer-
kende schildklier.

De basale temperatuurtest is afgezet tegen de test van de basale 
stofwisseling − de basaal metabolismetest − en andere testen voor de 
functie van de schildklier.

De test heeft hypothyreoïdie aangetoond wanneer de andere testen 
dat deden en wanneer die testen faalden dat te doen. Tevens bleek 
dat wanneer patiënten met een lage basale temperatuur behandeld 
werden met schildklierhormoon, hun symptomen verdwenen met het 
stijgen van hun basale temperatuur.

Bij duizenden patiënten heeft het gebruik van de basale tempera-
tuurtest voor het ontdekken van hypothyreoïdie, en vervolgens de cor-
rectie daarvan, tot dankbare resultaten geleid. 

Daarbij werd gebruik gemaakt van zeer kleine doseringen schild-
klierhormoon aan het begin, die zo nodig geleidelijk werden verhoogd, 
totdat bij herhaald testen bleek dat de temperatuur ging stijgen.

De vele gedaanten van een tekort aan schildklierhormoon
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Enkele patiënten die goed reageerden

Een patiënt die goed laat zien hoe zoveel verschillende verschijnse-
len van een traag werkende schildklier in hetzelfde individu kunnen 
optreden, zonder dat er een goede diagnose wordt gesteld, is een ze-
venendertigjarige vrouw die ik zes jaar geleden zag.

Op dat moment was vermoeidheid haar belangrijkste klacht. Ze had 
de grootste moeite om voor haar drie kinderen in de leeftijd van zeven 
tot twaalf jaar te zorgen. Ze was ook zichtbaar depressief.

Eigenlijk was het eerste teken van een mogelijk tekort aan schild-
klierhormoon verschenen in de tijd dat ze herhaaldelijk met zware 
hoofdpijn van school naar huis gestuurd werd toen ze in groep drie zat.

Een ander teken was dat ze op elfjarige leeftijd begon te menstrue-
ren met heftig vloeien en hevige krampen en daardoor iedere maand 
een aantal dagen thuis moest blijven van school. Nog een teken was 
haar neiging om veel vaker dan normaal verkouden te zijn en neus-, 
keel- en oorinfecties te krijgen.

Als eerstejaars op de middelbare school kreeg ze hevige longont-
steking met empyeem, etterophoping in de ruimte tussen de long en 
de ribben. Ze lag twee maanden in het ziekenhuis, kon een jaar lang 
niet naar school en een lelijk litteken op haar rug aan de onderkant 
van haar ribben is het bewijs van een langdurige drainage − afvoer van 
vocht uit een wond of lichaamsholte.

Op de universiteit besefte een slimme arts dat ze schildklierhor-
moon nodig had en haar gezondheid verbeterde door de behandeling 
met schildklierhormoon. Kort daarna stopte een andere arts echter 
met de behandeling, omdat hij de noodzaak er niet van inzag. 

Haar gynaecoloog zette haar tijdens haar eerste zwangerschap weer 
op het schildklierhormoon, maar een andere arts stopte weer met die 
medicatie.

Ik onderzocht haar nauwkeurig, deed bloedonderzoek en andere 
laboratoriumtesten om mogelijke andere factoren uit te sluiten en liet 
haar ’s morgens haar basale temperatuur meten. Ik was natuurlijk niet 
verbaasd dat die lager was dan normaal.

Ze reageerde natuurlijk niet direct op de behandeling met schild-
klierhormoon. Maar na een periode van enkele weken begon ze te 

merken dat ze zich ’s morgens bij het opstaan niet meer zo moe voelde 
en gedurende de daaropvolgende weken voelde ze ook haar kracht 
geleidelijk aan terugkomen. 

Haar depressie werd ook minder en in de loop van enkele maanden 
werd haar menstruatie regelmatig. De winter daarop werd ze maar één 
keer verkouden in plaats van de normale, steeds terugkerende win-
terse ademhalingsproblemen. De winter daarna was ze helemaal vrij 
van infecties van het ademhalingsapparaat.

Op basis van een continue behandeling met schildklierhormoon, 
net genoeg om haar basale temperatuur op peil te houden, is ze nu 
een volledig gezonde en energieke echtgenote en moeder.

Een man van midden veertig heeft zijn hele leven al tegen ernstige 
vermoeidheid gevochten − en goed genoeg om hoogleraar en hoofd 
van een faculteit van een belangrijke universiteit te zijn geworden.

Jarenlang had hij minstens tien uur slaap met herhaaldelijke rust-
perioden overdag nodig. Hij was traag in zijn gedragingen en spraak. 
Daar hij een briljant man was, werd zijn traagheid door zijn collega’s 
aangezien als teken van een bedaarde, nauwgezette persoonlijkheid.

Hij zocht hulp toen hij tijdens een administratieve crisis op de uni-
versiteit merkte dat hij op de rand van totale uitputting balanceerde. 
Net zoals zoveel patiënten met hypothyreoïdie die ik heb gezien, ver-
telde hij me dat hij zich voelde alsof hij moe geboren was. Hij voegde 
daaraan toe: “Ik ben het nu moe om moe te zijn en er zo hard tegen te 
moeten vechten.”

De basale temperatuurtest liet niet de geringste twijfel over zijn trage 
schildklierwerking bestaan. Zoals verwacht, reageerde hij goed op de 
behandeling met schildklierhormoon. Binnen een paar maanden was 
hij niet alleen opgetogen vanwege zijn toegenomen energie, maar 
ook vanwege zijn snellere denkprocessen. Hij kreeg meer plezier en 
enthousiasme in zijn werk en, omdat hij minder slaap nodig had, tijd 
voor vrijetijdsbestedingen.

De vele gedaanten van een tekort aan schildklierhormoon
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Meer patiënten

Ik heb hopeloos luie kinderen gezien die eigenlijk helemaal niet lui 
waren en die, wanneer hun tekort aan schildklierhormoon ontdekt was 
en adequaat werd behandeld, hun luiheid kwijt raakten.

Hoofdpijn kent vele oorzaken. Maar ik heb herhaaldelijk patiënten 
met hypothyreoïdie gezien waarbij hoofdpijn verband hield met snelle 
vermoeidheid. Hun hoofdpijn werd sterk in ernst en frequentie ver-
minderd en in sommige gevallen helemaal opgeheven, wanneer hun 
hypothyreoïdie was gecorrigeerd.

Vele huidaandoeningen bij patiënten met hypothyreoïdie verdwenen 
door behandeling met schildklierhormoon. Er schiet mij zelfs na twin-
tig jaar nog levendig een baby te binnen. Hij was zeven maanden oud 
toen ik hem voor het eerst zag. Hij was over vrijwel zijn hele lichaam 
bedekt met bloedend eczeem. Hij zat sinds zijn geboorte in een soort 
dwangbuisje om te voorkomen dat hij zich tot bloedens toe zou open-
krabben en daardoor zou sterven.

Twee ziekenhuisopnamen en herhaaldelijke bezoeken aan de der-
matoloog − huidarts − mochten niet baten. Vijf maanden behandeling 
met schildklierhormoon genazen zijn huid.

Psoriasis is een ernstige, vaak verminkende huidaandoening die 
nog steeds raadselachtig is. Niet alle, maar in ieder geval een aantal 
patiënten hebben goed gereageerd op behandeling met schildklierhor-
moon. Een daarvan, een gepensioneerd deken van de universiteit van 
Denver, had al vijftig jaar psoriasis; het verdween totaal door behande-
ling met schildklierhormoon.

Ik heb veel patiënten met acne gezien − zowel tieners als volwas-
senen − die, wanneer ze ook hypothyreoïdie bleken te hebben, een 
duidelijke verbetering en zelfs een totaal verdwijnen van acne onder-
vonden door behandeling met schildklierhormoon.

En resultaten bij degenen met chronische steenpuisten zijn vaak 
opmerkelijk, daar behandeling met schildklierhormoon de weerstand 
tegen de alomtegenwoordige huidbacteriën verhoogt.

Een chronische of herhaaldelijk optredende infectie van de een of 
andere soort is vaak het levensverhaal van vele patiënten met een 
tekort aan schildklierhormoon.

Een man, die negenenzeventig jaar oud was toen ik hem voor het 
eerst zag, had sinds zijn kindertijd een oor waar het pus uitliep, een 
loopoor.

Twintig jaar lang leed hij aan een botinfectie in zijn dijbeen, waar 
ook continu pus uitliep. Drie maanden nadat hij begonnen was met 
de behandeling met schildklierhormoon was de infectie in zijn dijbeen 
verdwenen; na een jaar was zijn oor schoon.

Ik heb veel kinderen gezien die leden aan herhaald optredende ver-
koudheid gevolgd door complicaties als tonsillitis (ontsteking van de 
amandelen − vert.), sinusitis (bijholte-ontsteking), oorontstekingen en 
mastoïditis − ontsteking van het slaapbeen achter het oor door een 
middenoorinfectie. Die kinderen kregen herhaaldelijk antibiotica toe-
gediend, waarna ze direct weer nieuwe infecties ontwikkelden, totdat 
ze behandeld werden voor hun hypothyreoïdie. 

Menstruatiestoornissen kunnen van vleesbomen, cystes − holte 
gevuld met vocht − in de eierstokken, cervicale poliepen en andere 
organische oorzaken komen. In de meeste gevallen worden zulke 
lichamelijke afwijkingen echter niet ontdekt.

Maar veel vrouwen met menstruatiestoornissen bleken hypothyre-
oïdie te hebben en mijn verslagen wijzen uit dat 90% van hen vermin-
dering van menstruatiepijnen hadden als gevolg van behandeling met 
schildklierhormoon. De mate van genezing bij degenen met een onre-
gelmatige cyclus en met excessieve bloedingen bleek net zo hoog.

Maar is het niet psychogeen?
Zou het geen geestelijke aftakeling zijn?

Een paar jaar geleden werd er op een warme dag een vrouw van mid-
delbare leeftijd door haar man bij mij gebracht. Hij was een beroeps-
sportman die bij toeval een van mijn artikelen in de medische litera-
tuur over een trage schildklierwerking had gelezen.

Hij dacht dat het geen kwaad kon om haar schildklierwerking te 
laten onderzoeken voordat hij haar voor een uitgebreide behandeling 
naar een psychiatrisch ziekenhuis zou brengen − een aanbeveling van 
zowel hun huisarts als de psychiater, na vruchteloze pogingen om haar 

De vele gedaanten van een tekort aan schildklierhormoon



10 11

De trage schildklierwerking: de niet herkende ziekte

te helpen. Afgezien van de pyjama en dikke badjas die ze aanhad, was 
ze ook nog gewikkeld in een dikke deken, en toch zat ze nog te bib-
beren van de kou.

Ze had al een jaar last van geen eetlust hebben, gewichtsverlies, sla-
peloosheid, oogontstekingen, heesheid, nervositeit, een verminderd 
geheugen en moeite met denken. En daarvoor al was ze bang gewor-
den voor menigten en wilde ze haar huis niet meer uit.

Ze was niet in staat om te koken, omdat ze zich niet kon herinneren 
welke ingrediënten ze al in het eten had gedaan. Er waren uitgebreide 
onderzoeken en laboratoriumtesten gedaan. Alle uitslagen lagen 
binnen het normale. Het leek erop dat het bij haar om een geestelijk 
probleem ging.

Maar, wat er door haar artsen over het hoofd was gezien, was dat 
geestelijke aandoeningen veel voorkomen bij stoornissen van de 
schildklier; Britse onderzoeken hebben dit al vóór 1900 aangetoond.

Haar gebibber op een warme dag, ondanks het feit dat ze dik inge-
pakt zat, was op zichzelf al een teken van hypothyreoïdie. Toen haar 
trage schildklierwerking door de temperatuurtest was bevestigd, werd 
begonnen met de behandeling met schildklierhormoon met het advies 
dat het ten minste één maand zou duren voordat er verbetering ver-
wacht kon worden. 

Ondertussen werd ze, ter geruststelling van de familie, naar een 
bekwaam neuroloog gestuurd om de mogelijkheid van een ernstig 
neurologisch probleem uit te sluiten. De neuroloog kon niets vinden 
en gaf haar het advies om met de behandeling met schildklierhor-
moon door te gaan. Binnen een maand trad er verbetering op en een 
paar maanden later waren alle symptomen verdwenen, inclusief haar 
angsten.

Een voorbeeld van wat bij vergissing een geestelijke aftakeling door 
veroudering leek te zijn, is het geval van de volgende vrouw van vijfen-
zestig jaar oud. 

Haar ziektegeschiedenis suggereerde dat ze voor het grootste deel 
van haar leven wellicht betrekkelijk lichte verschijnselen van hypothy-
reoïdie heeft gehad, met name de neiging tot overmatige vermoeid-
heid. Maar pas de laatste drie jaar traden er ernstige moeilijkheden op. 

De drie voorgaande winters moest ze namelijk telkens opgenomen 
worden in het ziekenhuis en kreeg ze shocktherapie tegen haar depres-
sie die vergezeld ging van geestelijke afwijkingen.

’s Zomers ging het altijd beter met haar, maar tegen de winter ging 
ze weer achteruit. Dit deed de mogelijkheid van een tekort aan schild-
klierhormoon vermoeden, daar er bij koud weer meer schildklierhor-
moon nodig is om de lichaamsverbranding te verhogen tegen de kou.

Haar hypothyreoïdie werd door de temperatuurtest bevestigd en er 
werd gestart met de behandeling met schildklierhormoon. Inmiddels 
heeft ze vier winters zonder moeilijkheden doorstaan, dankbaar dat ze 
aan verdere shocktherapie is ontsnapt. 

Ik heb vele andere problemen gezien die met een traag werkende 
schildklier te maken hadden, die anders raadselachtig en hardnekkig 
waren geweest en die goed reageerden op de behandeling met schild-
klierhormoon om de hoeveelheid schildklierhormoon te normaliseren. 
En ik ben blij te kunnen zeggen dat ook andere artsen dezelfde erva-
ringen hebben wanneer ze vermoeden dat hypothyreoïdie de achterlig-
gende oorzaak zou kunnen zijn.

Onlangs bijvoorbeeld, hebben artsen van de Mayo Clinic ontdekt 
dat slecht evenwicht, spierpijnen en zwakte, gehoorstoornissen en ver-
anderingen in het zenuwstelsel die leiden tot branderige en prikkelende 
sensaties, in sommige gevallen het gevolg zijn van een trage schild-
klierwerking en reageren op behandeling met schildklierhormoon. 

Ook is onlangs door onderzoek van de University of North Carolina, 
School of Medicine ontdekt dat hypothyreoïdie verband houdt met 
verschillende geestelijke stoornissen, waaronder depressie, geheugen-
verlies en problemen met de concentratie.

De schildklier en het hart

Daar ik de geneeskunde met een speciale training op het gebied 
van de werking van de schildklier binnenkwam, was ik voorbereid 
om een defecte schildklierwerking in staat te achten om een brede 
verscheidenheid aan problemen te veroorzaken. Ik had namelijk voor-
afgaand aan mijn studie medicijnen een graad (Ph.D.) in fysiologie 
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behaald, deed voor mijn promotie onderzoek naar de schildklier en ik 
heb endocrinologie − leer van klieren met inwendige afscheiding − aan 
de University of Chicago gedoceerd.

Ik was echter niet bepaald voorbereid op de bevinding dat hypothy-
reoïdie enige rol van betekenis bij hartaandoeningen kon spelen en dat 
behandeling met schildklierhormoon überhaupt enige bescherming 
tegen coronairlijden kon bieden. (Coronairlijden is de verstopping of 
vernauwing van de kransslagaderen; de slagaderen die het hart van 
bloed voorzien − vert.)

In 1950 echter, kreeg een vriend een hartaanval. Hij woonde ver 
weg en was geen patiënt van me, maar toen ik hem na zijn aanval 
opzocht en zijn ziektegeschiedenis met hem besprak, ontdekte ik dat 
hij al enige jaren symptomen van hypothyreoïdie had, waar hij niet 
mee naar de dokter was geweest.

Plotseling bedacht ik me dat in mijn praktijk, die een aanzienlijk 
aantal patiënten met schildklierproblemen aantrok die met schildklier-
hormoon behandeld werden, hartaanvallen verdacht afwezig waren − 
in een tijd dat het aantal hartaanvallen onder de gehele bevolking snel 
aan het toenemen was.

Was dat toeval? Cholesterol werd geacht de boosdoener te zijn, 
een hele belangrijke boosdoener volgens sommige onderzoekers. De 
schildklier speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van de hoe-
veelheid cholesterol in het bloed. Het leek me dat de mogelijke rol van 
een tekort aan schildklierhormoon bij hartaandoeningen onderzocht 
diende te worden.

Vanaf 1950 werd iedere volwassen patiënt, naast het onderzoek 
naar de schildklierwerking, gevraagd naar mogelijke hartaandoenin-
gen in het verleden of in de familie, kreeg de patiënt een thoraxfoto 
(röntgenfoto van de borstkas) voor de grootte van het hart, een ECG 
− hartfilmpje − en andere onderzoeken van het hart.

Er vond geen vermindering van vetten of cholesterolrijke voedings-
middelen in het voedingspatroon plaats. De enige verandering in de 
dagelijkse routine was het gebruik van medicijnen tegen hypothyreoïdie.

Toen ik een aanzienlijk aantal patiënten gedurende een aantal jaren 
had gevolgd, heb ik een analyse gemaakt. 

Er waren 490 vrouwen met leeftijden tussen dertig en negenenvijf-
tig jaar. Gebaseerd op de landelijke statistieken zouden in die periode 
bij dit aantal vrouwen acht gevallen van hartaandoeningen verwacht 
kunnen worden. Er was er niet één.

Er waren 172 vrouwen met een hoog risico − dat wil zeggen, vrou-
wen met een hoge bloeddruk of hoge cholesterolspiegels in het bloed 
of beiden. In die groep waren er zeker zeven gevallen van hartaandoe-
ningen te verwachten. Er was er niet één.

Er waren 182 vrouwen in de leeftijd van zestig jaar en ouder en in 
die groep waren acht gevallen van hartaandoeningen te verwachten. 
Er was er niet één.

Er waren 382 mannen in de leeftijd van dertig tot negenenvijftig jaar 
en gebaseerd op de nationale statistieken viel te verwachten dat ten-
minste twaalf een hartaandoening zouden krijgen. Er was er slechts 
één.

Er waren 186 mannen met een hoog risico, waarbij negentien geval-
len van hartaandoeningen te verwachten waren. Er waren er slechts 
twee.

Er waren 157 mannen in de leeftijd van zestig jaar en ouder waarbij 
achttien gevallen te verwachten waren. Er was er slechts één.

Dus, terwijl er op basis van de nationale statistieken tweeënzeventig 
gevallen met hartaandoeningen te verwachten waren en er daadwerke-
lijk slechts vier optraden, bood behandeling met schildklierhormoon 
een bescherming van 94%.

De nieuwe bevolkingsgroep

Ik ben ervan overtuigd dat we tegenwoordig veel meer mensen met 
een trage schildklierwerking zien dan ooit tevoren en dat de stijging in 
het optreden van hartaanvallen verband houdt met de stijging in het 
optreden van hypothyreoïdie.

Er zijn ook enige aanwijzingen die de moeite van het onderzoeken 
meer dan waard zijn, dat de stijging in het optreden van longkanker en 
de ernstige longziekte emfyseem ook verband houdt met de stijging in 
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het optreden van hypothyreoïdie. Momenteel heeft toch wel ongeveer 
40% van de bevolking hypothyreoïdie en het volgende decennium 
misschien wel de helft van de bevolking. 

Want we hebben tegenwoordig een nieuwe bevolkingsgroep − en 
dat is de reden van de stijging in het optreden van een tekort aan 
schildklierhormoon.

Terwijl de aandacht gericht is op de vele veranderingen in het milieu 
die door de moderne technologie teweeg worden gebracht, heeft wel-
licht de grootste verandering van allemaal plaatsgevonden in de mens 
zelf.

Tot aan de twintigste eeuw stierf meer dan de helft van de kinderen 
voordat ze de volwassen leeftijd hadden bereikt. Volwassenen waren 
voornamelijk degenen die immuun voor infectieziekten waren. Over-
leven hing van je immuniteit af; de geneeskunde had weinig te bieden. 
Het was bijvoorbeeld niet ongewoon dat Beethoven een van de slechts 
drie overlevenden uit zeven geboorten was.

Tegenwoordig bestaan volwassenen uit twee groepen − degenen die 
een weerstand tegen infecties hebben en degenen die weliswaar vat-
baar zijn, maar als gevolg van de moderne geneeskunde aan de dood 
zijn ontsnapt.

Deze tweede groep is de nieuwe bevolkingsgroep. De leden van 
deze groep zijn vatbaarder voor infectieziekten als gevolg van een 
niet geringe, erfelijke neiging tot een tekort aan schildklierhormoon, 
hetgeen de weerstand tegen infecties vermindert. Als gevolg daarvan 
heeft deze groep ook een neiging tot hartaandoeningen en, zo lijkt het, 
tot andere degeneratieve aandoeningen zoals emfyseem en longkan-
ker. 

Hartaanvallen werden voor het eerst tijdens de Tweede Wereldoor-
log in verband gebracht met infectieziekten, toen er 866 van zulke 
aanvallen bij Amerikaanse soldaten onder de leeftijd van veertig jaar 
optraden. 

Er werden slechts twee belangrijke verbanden ontdekt: een familie-
geschiedenis met deze aandoeningen en een geschiedenis van eerder 
doorgemaakte longontsteking bij de betreffende mannen zelf.

Longontsteking is een belangrijke aanwijzing voor een lage weer-

stand tegen infectieziekten, in de meeste gevallen een gevolg van een 
tekort aan schildklierhormoon.

Er is veel meer bewijs ter onderbouwing van het feit dat we een 
nieuwe bevolkingsgroep hebben en ter ondersteuning van het verband 
tussen hypothyreoïdie en hartaandoeningen en andere degeneratieve 
aandoeningen.

Hetgeen je op de volgende pagina’s zult lezen lijkt op, en is dat in 
feite ook, een medisch detectiveverhaal. Ik ben zeker niet de enige 
detective die daarbij betrokken is. Ik heb veel aanwijzingen gevolgd, 
maar veel andere onderzoekers hebben dat gelijktijdig, onafhankelijk 
van mij, ook gedaan en enkelen zelfs al lang daarvoor. Tot voor kort 
is hun werk echter over het hoofd gezien. Het mag niet langer over het 
hoofd gezien worden. Het heeft te veel van waarde te bieden. 

Om een gevoel van malaise, een algemene slechte gezondheid en 
ziekte zonder meer te bestrijden met medicijnen, die niet-biologische 
wapens zijn, niet natuurlijk voor het lichaam zijn, is oké, zolang we 
niets anders hebben.

Aspirine kan hoofdpijn verlichten, antibiotica kunnen een infectie 
verhelpen en nitroglycerine kan de pijn op de borst van het hart ver-
lichten. We krijgen echter geen hoofdpijn, infecties en pijn op de borst 
door een gebrek aan aspirine, antibiotica en nitroglycerine in ons 
systeem.

Als we die aandoeningen − en veel meer − vanwege de verminderde 
afscheiding van een traag werkende schildklier krijgen, kunnen we die 
aandoeningen veel doelmatiger en veiliger bestrijden door het lichaam 
datgene te geven waar het een tekort aan heeft: zijn eigen krachtige 
biologische wapen.
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Hoofdstuk 2

De cruciale – en boodschapper – klier

Tot ongeveer een eeuw geleden werd gedacht dat het zenuw-
stelsel de enige controlerende kracht binnen alle ingewik-
kelde processen van het menselijk lichaam was. Maar er 
waren te veel verschijnselen die, wanneer ze nauwkeurig 

geanalyseerd werden, geen relatie met het zenuwstelsel hadden; er 
waren te veel verschillen tussen mensen onderling − in grootte en 
energie bijvoorbeeld − die niet bevredigend in termen van uitsluitend 
het zenuwstelsel verklaard konden worden.

De verklaring moest gevonden worden in bepaalde klieren, de endo-
criene klieren, waarvan de schildklier er een is en in feite een van de 
eersten die ontdekt werd.

Er bestaat een oud medisch gezegde dat slechts een paar gram 
schildklierhormoon het verschil kan maken tussen een idioot en een 
Einstein. Dit geeft de rol van de schildklier als versneller van het levens-
tempo treffend weer.

Alle endocriene klieren spelen een opmerkelijke rol in de lichaams-
huishouding. Anders dan de miljoenen andere exocriene klieren, zoals 
de zweetklieren in de huid, de speekselklieren in de mond, de traan-
klieren in het oog die slechts een plaatselijke functie vervullen, storten 
de endocriene klieren hun hormonale afscheidingen in de bloedsom-
loop die die afscheidingen naar alle delen van het lichaam vervoert.

Van de hypofyse, ter grootte van een erwt, aan de onderkant van 
de hersenen, komen hormonen die de groei, seksuele ontwikkeling, 
samentrekking van de baarmoeder tijdens de bevalling en de melkaf-
gifte daarna beïnvloeden.

De bijnieren, die als paddenstoelen bovenop de nieren zitten, schei-
den meer dan een twintigtal hormonen af, waaronder hydrocortison 
en adrenaline die nodig zijn voor de reactie van het lichaam op stress 
en verwonding.

Ook tot het endocriene systeem behoren de geslachtsklieren − de 




