Schildklier stappenplan
Natuurlijke aanpak voor een trage schildklier in 12 stappen

Voorwoord
Voel je je vermoeid? Lukt het je niet om een gezond gewicht te bereiken of te behouden? Ben
je daarnaast ook nog lusteloos en heb je last van sombere gevoelens? Heb je droge haren en
huid en ben je regelmatig geconstipeerd? Allemaal symptomen die erop kunnen wijzen dat je
schildklier niet optimaal werkt.
Als je dit e-book leest, herken je je vast in deze symptomen en wil je graag weten hoe je die
klachten kunt aanpakken. Of misschien werd er door de arts een schildklierprobleem vastgesteld en ben je ondanks je medicatie nog niet klachtenvrij. In beide gevallen zal je uit dit e-book
heel wat praktische tips kunnen halen om je levensstijl te verbeteren zodat je schildklier weer
beter zijn werk gaat doen.
Ik schreef dit e-book omdat ik deze informatie graag zelf had gehad enkele jaren geleden. Ik
kampte namelijk met extreme vermoeidheid, spierkrampen, constipatie, droge haren en huid
en sombere gevoelens. Nochtans had ik al heel wat dingen aan mijn levensstijl aangepast. Ik was
gestopt met roken en beginnen sporten (eerst deed ik aan hardlopen en later ook aan triatlon).
Ook mijn voeding had ik onder de loep genomen en ik was gezonder beginnen eten. Jammer
genoeg was mijn kennis over voeding op dat moment nog niet voldoende om de juiste keuzes
te kunnen maken over wat nu echt goed voor me was. Maar ik deed mijn best. En toch bleven
de klachten aanhouden.
Na een bloedonderzoek werd vastgesteld dat ik
aan hypothyreoïdie (trage schildklier) leed. Op
aanraden van de arts startte ik met medicatie.
Mijn bloedwaarden verbeterden, maar veel van
mijn klachten bleven aanhouden. Ik voelde me
nog steeds niet goed in mijn vel. Daarom ging ik
zelf op zoek naar informatie over de link tussen
leefstijl en hormonen. Ik paste wat ik leerde over
voeding en leefstijl op mezelf toe en ontdekte
op die manier de sleutel tot succes. Ik raakte zo
door het onderwerp gepassioneerd dat ik besloot me om te scholen en verder te verdiepen
in gezonde leefstijl en hormonen. Ik volgde een
opleiding tot Trainer Hormoonfactor en ging me
verder specialiseren in hormonale klachten. Zo
kreeg ik stap voor stap alle tools en tips in handen om voortaan ook andere vrouwen te begeleiden bij schildklierproblemen en andere hormonale klachten.
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Het duurde een hele tijd voor ik al deze kennis vergaard had en nog langer voor ik alles ook
geïntegreerd had in mijn eigen leven. Daarom bundel ik nu deze kennis zodat jij meteen een
hapklaar stappenplan hebt om mee aan de slag te gaan.
Als je schildklier goed werkt voel je je energieker, behoud je makkelijker een gezond gewicht en
voel je je ook mentaal een stuk beter. Om maar enkele voordelen te noemen... En dat gun ik jou
ook! De tips die ik met je ga delen, zal je uiteindelijk zelf moeten gaan toepassen. Dus het vergt
ook voldoende motivatie en zelfkennis om ermee aan de slag te gaan. Hoe beter je je motivatie
en doel helder kan krijgen, hoe beter je erin zal slagen je gedrag blijvend te veranderen.
Dat is meteen mijn eerste opdracht aan jou. Voor je in de theorie en tips duikt, wil ik je vragen
je motivatie eens onder de loep te nemen.

Opdracht
Stel jezelf voor hoe het zou zijn om je weer zo te voelen als voor die vervelende
klachten de kop opstaken? Wat zou je dan kunnen doen wat je nu niet doet? Hoe
anders zou je leven eruit zien?
Schrijf de antwoorden op deze vragen op zodat je ze regelmatig terug kan nalezen
als je aan de slag gaat met het aanpassen van je levensstijl.

It's not always easy,
but it’s always worth it.
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Aankomen en trage schildklier
Vaak wordt aankomen als één van de hoofdsymptomen gezien voor een trage schildklier. Het klopt dat je stofwisseling iets trager gaat werken, maar dat leidt niet tot
10 à 20 extra kilo’s. Je kan hierdoor een beetje aankomen en ook wat extra vocht
vasthouden, maar vaak verandert door de trage schildklier ook je eetgedrag. Vrouwen met trage schildklier vertonen ook depressieve symptomen (door tekort aan
serotonine) en door die depressieve gevoelens kan je meer (of anders) gaan eten.
Het kan best zijn dat je jezelf er niet bewust van bent. Dat je denkt dat die extra kilo’s
toch echt door de trage schildklier komen. Maar als je heel eerlijk je voeding van het
voorbije jaar onder de loep neemt (ja, het gaat altijd over wat je doet op de lange
termijn en niet over een enkele uitspatting), dan zal je misschien zien dat er toch wat
gewijzigd is in je eetgedrag. Al is het maar dat je elke dag een stukje chocolade extra
neemt, of dat je bij elke maaltijd wat extra opschept.
Bovendien worden ook je honger- en verzadigingsgevoel gestuurd door hormonen.
Het hormoon ghreline zorgt voor een hongergevoel en het hormoon leptine voor
een gevoel van verzadiging. Als je hormonen in balans zijn, kan je vertrouwen op je
honger- en verzadigingsgevoel en hoef je dus geen porties af te wegen of calorieën
te tellen. Maar bij schildklierproblemen is er vaak ook sprake van leptineresistentie.
In dat geval wordt het signaal van het hormoon leptine in de hersenen geblokkeerd.
Daardoor krijg je een gebrek aan verzadigingsgevoel en ga je overeten.
Het goede nieuws is dus dat een trage schildklier niet meteen hoeft te betekenen
dat je die extra kilo’s niet kan kwijtraken. Met een aangepast voedingspatroon, voldoende beweging en training en stressreductie kan je ook met een trage schildklier
een gezond gewicht bereiken en behouden.
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Diner: Gevulde omelet met garnalen en mango

Eieren zijn rijk aan zink en L-tyrosine. De garnalen bevatten ook weer L-tyrosine, maar ook
jodium, zink en selenium. Zeewieren en algen zijn erg rijk aan jodium en dus een goede toevoeging aan je menu. De 4-Algae Botanico mix van Amanprana bevat zeezout en 4 gedroogde
wieren en algen en is een lekkere smaakmaker voor je maaltijden.
Ingrediënten (1 persoon)
• 50g quinoa
• gemengde sla
• 3 eieren
• ½ mango
• 50g garnalen
• ½ courgette
• 1 koffielepel Amanprana 4-Algae Botanico mix

• zwarte peper en zout
• kokosolie (of ghee)
Voor de dressing
• 2 eetlepels (zelfgemaakte) mayonaise
• 1 eetlepel citroensap
• 1 eetlepel currypoeder
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Bereiding
Kook de quinoa in een dubbele hoeveelheid water.
Snij de mango in blokjes. Maak met een spiraalsnijder spaghettislierten van de courgette.
Meng de ingrediënten voor de dressing en bewaar koel tot gebruik.
Kluts 3 eieren in een kom en kruid met zwarte peper en zout. Doe wat kokosolie (of ghee) in
een pan en giet het eimengsel erin. Bak er een omelet van.
Als je omelet klaar is, kan je gaan dresseren. Leg de omelet op een bord en beleg een helft
met de quinoa, de mangoblokjes, de courgetteslierten, de garnalen en werk af met de currydressing. Serveer met een groene salade.
Tip: Zelf mayonaise maken
Maak je eigen mayonaise. Heel makkelijk en veel gezonder dan de potjes die je in de winkel
koopt. Doe in een maatbeker 1 ei, 1 theelepel mosterd, 1 eetlepel azijn, 250ml zonnebloemolie, 50ml olijfolie en zwarte peper en zout.
Plaats de staafmixer op de bodem van de maatbeker en laat de staafmixer draaien tot je ziet
dat er mayonaise ontstaat en beweeg dan langzaam naar boven.
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