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Deze week... 

- Video schildklier hormoon 

- resultaat / blijvend resultaat   

- Affirmaties  

- Schildklier  

Resultaat!  

Nog belangrijker; hoe hou je resultaat? Je bent er nog niet, maar je bent op de goede 

weg! En dan... hoe hou je blijvend resultaat? 

 

Zoals jullie in het programmal begrepen hebben draait het niet alleen om gezond eten. 

Het gaat om voeding, hormoonbalans, maar zeker zo belangrijk is gedrag en mindset! 

Om te voorkomen dat je weer terugvalt in oude gewoontes, is het belangrijk om je doe-

len regelmatig opnieuw door te lezen. De reden achter je doel! En mindset: je vaste 

gewoontes (je "harde schijf") ben je al 9 weken aan het herschrijven. Dit is hard werken. 

Gedragsverandering is moeilijk, maar jij doet het: topper! 

Een valkuil om in de gaten te houden. Herken jij jezelf hierin? 

Vind jij jezelf zielig als jij op een verjaardag niks "mag", terwijl anderen wel alcohol of 

limonade drinken en hapjes eten; chips, snacks en taart? Wil je graag dat anderen (part-

ner of vrienden) met jou meeleven en medelijden met jou hebben? Het voelt ook zo 

lekker in de kindrol. "Het is niet eerlijk", of “ik kan er niets aan doen" (emotie eter). 

Kun jij deze gedachten omzetten in “ik neem lekker water, dat is goed voor mijn lijf” en 

“ik neem geen snacks en taart, ik neem gezond eten waardoor ik me beter voel en mijn 

doel ga bereiken. Ik heb toch plezier en focus mij op de mensen en de leuke gesprek-

ken”? 

Mag jij niks? Jawel hoor; jij hebt altijd een keuze. Het is niet “ik mag niet”, maar het is “ik 

WIL niet”. Je mag nog steeds lekker eten, alleen niet alles en niet iedere dag. En gezond 

eten is zo lekker! Kijk nu eens niet naar wat jij niet mag, maar naar al het lekkers wat jij 

wel mag. Denk aan je doel; dat is geluk op lange termijn. Zo fijn en dat gebakje is maar 

een paar minuten lekker. En toen nam ik 1 klein stukje taart en toen dacht ik “het is nu 

toch al mislukt”. Nee: 1 stukje taart is nog steeds beter dan de hele avond te zondigen 

omdat het toch al ‘verpest’ is! En dat kleine stukje taart maakt niet dat jij je doel niet 

haalt, maar wel als je steeds deze uitzonderingen maakt. Kom uit die kind-/slachtoffer- 

rol. 
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Het is jouw overtuiging geworden dat jij altijd pech hebt en zielig bent en het jou niet 

lukt . "Ik heb echt alleen gezond gegeten. Af en toe iets tussendoor...." Blijf kritisch kij-

ken; hoe vaak is af en toe en wat at je toen...? Als je jezelf zielig vindt, dan heb je de 

behoefte om iets voor jezelf te doen waar je je lekkerder door voelt. Meestal is het zo 

dat je dan je troost gaat zoeken in iets lekkers. Jij bent geen slachtoffer en geen kind 

meer: NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID! 

 

Ja maar...! Deze mogen weer naar excuses. Kijk eens terug naar deze opdracht. Kunnen 

er nog een paar bij? Je kunt iedere dag redenen verzinnen om iets niet te gaan doen. Om 

niet te wandelen, niet te sporten, niet genoeg water te drinken, geen gezonde maaltijd 

klaar te maken, geen pauzes te nemen, niet op tijd naar bed gaan of om niet te ontspan-

nen. En natuurlijk dat gebeurt wel eens. Dat heb ik ook wel eens. Ik moet wel zeggen dat 

ik dat wel voel aan mijn darmen en merk in mijn energie. De omstandigheden, en 

mensen de schuld geven, is wat we maar al te graag en makkelijk doen. "Het is nu 

eenmaal druk en er zijn zieken. Mijn man en/of kinderen doen niks in huis. Mijn kinde-

ren lusten geen groenten. Ik moet mijn mail checken voor mijn werk, ook in de  avonden 

en weekenden. Mijn vriendin heeft hulp nodig. Mijn ouders hebben mijn hulp nodig."   

Dit zijn allemaal excuses om zelf niets te hoeven veranderen. Druk, druk , druk dat doe 

jij (gedeeltelijk) zelf! Het feit is en blijft, dat iedereen 168 uur in de week heeft en 24 uur 

per dag. Hoe je die uren invult en waar je allemaal ja tegen zegt, bepaal je voor een 

groot deel zelf. Voor iedere “nee”, ontstaat er ruimte en/of een ja voor zelfzorg. Als jij dit 

anders wilt, als jij niet lekker in je vel zit, als jij tijd wilt hebben voor jezelf tijd om gezond 

te koken, dan zul je zelf iets anders moeten gaan doen. Dan neem je hiervoor je verant-

woordelijkheid; dus maak de juiste keuzes. Ben trots op jezelf. Trots omdat je voor jezelf 

iets bent gaan doen waar je niet alleen gezonder van wordt, maar ook fitter en slanker! 

Onthoud:  

 

Jij bent de enige die in jouw leven iets kan veranderen 
Daar ben je al mee begonnen door dit programma te gaan volgen en het programma 

werkt! Jullie zorgen beter voor jezelf, krijgen meer balans in werk en privé meer balans in 

stress en herstel, gezondere vetering, rustige darmen en vallen af naar een gezond ge-

wicht! Het onbewuste gedrag zijn we in deze weken al gaan veranderen naar bewust ge-

drag en aan het omzetten naar positief gedrag! Neem je verantwoordelijkheid en houd 

deze vast!  

Kijk naar de eerste opdrachten van hoofdstuk 1 en voer de actiestappen uit. 
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 Gezond eten 

 Positieve mindset affirmaties en positief gedrag 

 Bewegen 

 Stressbalans 

 Ontspannen 

Nog 3 weken focus je op het dóen. Actie, positieve mindset en gedrag! Lees jouw positie-

ve geformuleerde doelen, jouw positieve affirmaties heel vaak; dit helpt jou met een po-

sitieve mindset. Herhaling helpt! 

 

Opdracht 1 

Nog  drie weken te gaan. Nog even kritische vragen aan jezelf! 

 

 Neem jij je eigen verantwoordelijkheid en snap jij nu dat alleen jij verantwoor-

delijk bent voor je gedrag en keuzes? 

 

 Zit jij in een kind-/slachtofferrol zoals hierboven beschreven en wat kun jij hier 

aan doen om dit te veranderen? 

 

 Kijk eens eerlijk naar jezelf: welke keuzes moet je hiervoor maken? 

 

 Zijn er al duidelijke veranderingen in jouw gedrag en hoe je denkt? 

 

 Neem jij actie in gezonder eten? Ga planningen maken die jou helpen om blijvend 

te veranderen! Benoem de acties. 

 

 Neem jij actie voor meer zelfzorg en ontspanning? En hoe doe jij dat? 

 

 Weet je nu dat jij je gedachten en gedrag positief kunt beïnvloeden? Zo ja, hoe 

doe jij dat? 

 

 

Opdracht 2 

Stel je vanaf vandaag iedere dag de vraag: waar ben ik vandaag dankbaar voor? Schrijf 

dit deze week iedere dag op en voel wat dit met jou doet. 

 

Waar ben ik vandaag dankbaar voor? 
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Plannen; we gaan het zelf doen 

In de online omgeving staan twee planners die jij kunt downloaden onder het plaatje 

recepten. We gaan hier mee aan de slag. 

 

Nog 3 weken te gaan en dan gaan jullie verder zonder nieuwe recepten en werkboek. 

Dus oefenen met plannen is nu nodig! 

 

Ik heb zelf de  afgelopen jaren gemerkt hoe belangrijk het is om je maaltijden te plan-

nen. Als je niet plant wat je eet, dan eet je uiteindelijk slechter dan wanneer je wel plant. 

Je moet nog op het laatst verzinnen wat je gaat eten, er zijn geen boodschappen in huis, 

dus snel naar de winkel en dan neem je snel iets wat makkelijk is en niet zo gezond. Of 

nog erger; je bestelt een pizza... Vaak heb je, als je in de winkel nog iets moet verizinnen, 

geen inspiratie.  

 

Ook is het belangrijk dat je je activiteiten invult. Heb je het woensdag druk? Zorg dan dat 

je op dinsdag voor twee dagen kookt . Zorg dat je je goed voorbereid. Kijk ‘s avonds wat 

je kunt doen voor de vogende dag. Maak af en toe een extra portie en vries deze in. Dat 

is makkelijk voor als je een keer geen zin hebt om te koken. 

 

Ik zie vaak dat mensen na verloop van tijd steeds minder variëren en bijvoorbeeld ein-

digen met iedere morgen havermout met yoghurt en fruit en dat is niet de bedoeling! 

De planner gaat er voor zorgen dat je het gezonde en gevarieerde eten blijft volhouden. 

Boodschappen kun je ook eerst voor 3-4 dagen doen en later in de week de rest. 

 

 



 

5 

 

 

 

 

Opdracht 3 

Bij de recepten staat een voorbeeld van mij. Jij maakt nu zelf een planning en gaat hier 

deze week mee werken. 

 

 Boodschappenlijst maken. Kijk eerst wat je nog in huis hebt. 

 Ontbijt en lunch kun je voor jezelf houden.  

 En hoe plan jij het diner? Wat ga je eten en pas je dit aan je gezin aan? 

 

Gebruik je een ½ avocado, zorg dan dat deze ook opgemaakt word in een ander gerecht. 

Schrijf je boodschappen op. 

 

 

Opdracht 4  

Hoe gaat het met bewegen? Kun jij jezelf motiveren om 3 keer per week de oefeningen 

te doen? Welke bewegingsvorm ga jij doen? 
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Positieve Affirmaties 

Deze hebben we al besproken, maar in de herhaling zit de kracht, dus daarom nog een 

keer! Affirmaties zijn woorden die jou kracht geven. Ze bevestigen wat en wie jij wilt zijn.   

Wat jij zegt over jezelf wordt jouw waarheid.  

 

Vaak kunnen we dit heel goed in het negatieve: "Ik ben moe", " ik heb het druk", "ik kan 

dat niet". 

 

Bedenk hoe jij je wilt voelen en maak een affirmatie die hierbij past. "Ik ben gezond", "Ik 

ben slank", "ik ben fit".    

 

Ik weet dat het raar klinkt, maar ga dit doen; het is de nieuwe waarheid voor jou! Net 

zoals je bijvoorbeeld door te herhalen "ik kan niet tekenen" ging geloven, kan dit ook in 

het positieve. "ik ga afvallen, ik kan het", “ïk ben positief", “ik ben sterk". 

 

 

Opdracht 5  

Welke  affirmaties gebruik jij van de vorige opdracht? Schrijf deze nogmaals op. En 

spreek jij ze iedere dag, het liefst hardop (mag ook in gedachten) uit? Herhaling is heel 

belangrijk! 

 

Schrijf hieronder een mooie, nieuwe affirmatie op, die je edere dag gaat gebruiken. Dit 

moet je weken/maanden doen. Je moet wel voelen wat je zegt. 

 

 

 

Ik ben ___________________ 

 

Ik heb ___________________ 
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Schildklier 

De schildklier bevindt zich in je hals. In de video leg ik uit hoe de schildklier werkt, hoe 

we schildklierhormoon krijgen en hoe de weg gaat in het lichaam. Hier alvast een uitleg. 

   

De hypothalamus in de hersenen maakt TRH (thyroid releasing hormone) en deze komt 

bij de hypofyse in de hersenen. Deze maakt TSH (thyroid stimulating hormone). Dit 

stimuleert de schildklier tot het maken van T4 schildklierhormoon. T4 gaat naar de lever 

wordt weer omgezet in T3. T4 en T3 regelen veel processen in ons lichaam. Stofwisse-

ling, energie en groei, maar bijvoorbeeld ook de vetstofwisseling, de verbranding en bij-

voorbeeld de lichaamstemperatuur zijn functies van de schildklier. T3 is 6 maal actiever 

dan T4.  Uit T4 wordt ook rT3  gemaakt. rT3 is de antagonist van T3 en is in staat om het 

proces af te remmen. Het proces wordt gestopt door terugkoppeling van T4, T3 en rT3 

naar de hypothalamus en de hypofyse. T3 en rT3 worden weer omgezet en afgebroken 

en uigescheiden via de nieren. De schildklier is belangrijk om ons lichamelijk en geeste-

lijk goed te voelen. Veel vrouwen hebben problemen met de schildklier. Als er klachten 

zijn, is dit ook een van de onderdelen die ik laat testen uit bloed. De huisarts test vaak 

alleen de TSH en soms T4. Deze waardes kunnen goed zijn, terwijl jij wel veel klachten 

kunt ervaren. 

 

 

 

Wat zijn de symptomen als je schildklier niet goed werkt? 

Herken jij deze symptomen? Trage schildklier: moe, hoog cholesterol, depressief, angstig 

gevoel, spier- en gewrichtspijn, dun haar, kouwelijk, extreem moe, spataderen, droge 

huid, hoge cholesterol, aankomen, fibromyalgie, lipoedeem, obstipatie, vocht vasthou-

den, kou, hoofdpijn, PMS klachten, opgeblazen gezicht, gewichtstoename, te hoge of te 
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lage bloeddruk, onzeker, besluiteloosheid, paniekgevoel, stemmingswisselingen, con-

centratiestoornissen, uitstelgedrag en gebrek aan plezier. 

Snelle schildklier: gejaagdheid, ogen bol, hartkloppingen, zweten, gezwollen schildklier, 

vermagering en nerveus. 

 

Kijk naar de symptomen. Herken jij er meerdere? Zoals je ziet, lijken veel symptomen 

ook op overgangsklachten. Of heb je veel overgangsklachten door een vertraagde 

schildklier? Op een bepaalde leeftijd is het wel belangrijk om hier goed op te letten. Let 

op dat niet alles op de overgang wordt afgeschoven, of op een burn out bijvoorbeeld. 

 

Wat te doen bij meerdere symptomen? 

Bloed prikken, maar dan meerdere dingen dan alleen de schildklier. Laat je hierin bege-

leiden, want het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is. Is het een auto-immuun-

ziekte, of niet? Dat is wel goed om te weten, omdat er wel verschil zit in de aanpak. En 

indien nodig; medicatie en leefstijlaanpassingen. Zijn er met medicatie zoals thyrax nog 

klachten? Kijk dan samen met mij wat er nodig is. Soms is het nodig om een combinatie 

te nemen van bijvoorbeeld T4 en T3 en met leefstijl is er ook veel te doen om je beter  te 

voelen.     

 

Er zijn meerdere oorzaken voor een trage schildklier 

Langdurige stress. Bij stresshormoon heb jij kunnen lezen dat we meerdere vormen van 

stress kunnen hebben. Door slechte voeding, weinig slaap, blootstaan aan toxische stof-

fen, emotionele of geestelijke stress, te veel en/of te lang sporten, crash diëten en diëten 

zonder koolhydraten (het is prima om slechte koolhydraten te vermijden, maar diëten 

met shakes enzo zijn heel slecht voor de schildklier). Dieet jij al je hele leven, dan kun je 

er vanuit gaan dat je schildklier vertraagt.  

Te weinig bewegen is ook een oorzaak. Tekort aan vitamines en mineralen zoals seleni-

um, progesteron en jodium bijvoorbeeld ook. Of dat de hypofyse niet goed werkt door 

ziekte of bijvoorbeeld een val op het hoofd. Of door een auto-immuun ziekte. Hashimo-

to is trage schildklier of Graves is te snelle schildklier. Een te actief immuunsysteem of 

oestrogeendominantie kunnen ook oorzaken zijn. 

 

Wat heb je nodig? 

Je hebt mineralen vitamines nodig om de schildklier goed te laten werken. L-tyrosine, 

selenium, vitamine C, zink, B12, maar ook koolhydraten bijvoorbeeld. Onderling hebben 

hormonen ook weer invloed op elkaar, zoals jij al weet. Stresshormoon heeft ook L-tyro-

sine nodig, maar ook de vitamines. Deze kunnen niet goed worden aangemaakt of op-

genomen door stress. Ook insulineresistentie en oestrogeendominantie hebben een ne-

gatieve invloed op de schildklier. De schildklier heeft ook invloed op serotonine en is 

daarom ook van invloed op hoe wij ons voelen. 
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De invloed door de schildklier bij het afvallen  

Je schildklier regelt je stofwisseling, dus ook je verbranding. Wanneer het niet goed gaat  

met de schildklier, kan het zijn dat het moeilijk lukt om af te vallen. 

 

Trage schildklier en voeding 

Er zijn voedingsmiddelen bekend die de schildklierfunctie kunnen verbeteren en daar-

mee de stofwisseling en vetverbranding stimuleren. Wanneer deze voedingsmiddelen 

op regelmatige basis worden gebruikt, kunnen ze de symptomen van een traag werken-

de schildklier enigszins verlichten. Heb jij schildklierklachten, of denk jij dat jij hier last 

van hebt en wil jij meer informatie hierover; vraag het aan mij.  

 

Goede voeding voor de schildklier zijn onder andere vis, zeewier, veel groenten, wild 

gevogelte, ei, fruit, pitten/zaden, goede vetten, noten, voeding met jodium zoals witvis, 

zeekraal, zeewier en ei, voeding met selenium zoals zemelen, paranoten, tonijn, uien, to-

maten, broccoli, vis, schelp- en schaaldieren, vlees, eieren, kip en knoflook, voeding met 

vezels zoals groenten, fruit en peulvruchten, kokosolie is goed voor de schildklier en voe-

ding met vitamines; extra aandacht voor B vitamines. 

 

Slechte voeding voor de schildklier zijn onder andere goitrogene voeding zoals soja, 

groenten zoals bloemkool, broccoli, spruitjes (niet rauw), ook niet teveel spinazie, aard-

beien, perzik, boerenkool, radijsjes en pijnboompitten.  

 

Dit belemmert o.a. de jodiumopname, die nodig is voor de schildklier. Zorg dat, als je 

wilt afvallen, je dit op een gezonde manier doet. Bij mij volg je geen dieet; je krijgt de 

juiste voedingsstoffen binnen. Heb jij een schildklierprobleem, pas dan indien nodig 

sommige dingen aan. Eet/ drink zo min als mogelijk suiker, alcohol, slechte vetten, geraf-

fineerde voeding, geen soja en rauwe vis. Vaak zie je glutenintolerantie bij mensen met 

een vertraagde schildklier. Dit is vaak de oorzaak van de moeheid bij een vertraagde 

schildklierfunctie. Auto-immuun Hashimoto en het vermijden van gluten is nodig. Ook 

geen koffie: deze stimuleert het stresshormoon en belemmert het schildklierhormoon. 

Ook geen caseïne die in melk zit. Geen fluoride uit bijvoorbeeld tandpasta. Voeding met 

mate: lijnzaad en walnoten. De dingen die jou veel energie kosten en niet leuk zijn. Knuf-

fel veel en heb sex. Dat is goed voor je hormoon oxcetosine en serotonine; de tegen-

hangers van cortisol.  

 

In week 11 geef ik jullie tips over verzorgingsmiddelen die geen hormoonverstoorders 

hebben, want via de huid krijg je stoffen in je lichaam. Supplementengebruik; alleen in 

overleg met mij, of iemand anders die hiervoor gestudeerd heeft! Maar nogmaals; eerst 

uitzoeken of het de schildklier is en waar het dan mis gaat. En als je schildklierproble-

men hebt, hoe kun je dit verbeteren? 
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                    Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 

Uit mijn programma mag niets gekopieerd  of doorgestuurd worden aan derden.  Als ergens copyright 

op rust, mag je het alleen gebruiken met toestemming van mij, de maker. Onge-wenste verspreiding, op 

welke manier dan ook, zal juridische gevolgen hebben. Wil je toch iets delen, vraag dan eerst om 

toestemming per mail. We kunnen via het IP adres zien of er ande-ren inloggen en dit is natuurlijk niet 

de bedoeling. Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je 

eigen persoonlijke ontwikkeling. 
 

Met vriendelijke groet, Angelien van den Heuvel | Gezondheidscoach 


