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klierextracten op zichzelf niet leidt tot voldoende ver
betering, dan kan thyroxine volgens Durrant-Peatfield
het tekort aanvullen.

Volg dit stappenplan liefst onder begeleiding van
een gekwalificeerde alternatieve therapeut die erva
ring heeft met schildldierproblemen. Daarnaast kan
het verstandig zijn ook de andere hormoongehaltes te
laten meten.

BELANGR1JK.~ reguliere geneesmiddelen kunnen
helpen bij:
- een schildklierstorm, waarbij de symptomen van
een hyperactieve schildklier plotseling snel toenemen
door bijvoorbeeld een infectie;
- totale atrofie van de schildklier, waarbij deze vrijwel
geheel verschrompeld is en niet meer functioneert.

Voor zowel overactieve als vertraagde schildklier
Ga regelmatiger en gezonder leven. Sport of beweeg regel
matig, eet op vaste tijden, beperk stress en slaap veel.
Neem supplementen van vitaminen en mineralen, met
name vitamine A, B-complex, C, D en E, calcium, selenium,
magnesium, ijzer, boor en zink, vooral als u ouder bent dan
zestig jaar1. Een zinktekort kan leiden tot hypothyroïdie en aan
vulling van zink kan dan helpen2.
Eet sojabonen, gierst en alle koolsoorten (kool, bloemkool,
broccoli, spruiten, koolrabi, kalebas, knolraap, radijs, water
kers, mierikswortel, mosterd en koolzaad). Ongeacht de staat
van de schildklier, werken deze voedingsmiddelen regulerend.
Is de schildklier overactief, dan verlagen ze het jodiumgehalte3.
Eet het equivalent van ongeveer een halve rauwe kool per dag.
Laat uzelf kraken. Ga naar een osteopaat of een manueel
therapeut, die eventuele spierspanning en zogeheten feed
backreflexen aan de achterkant van uw halswervels kan
behandelen die de bloedvaten van en naar de schildklier kun
nen hinderen4.
Eet geen voedingsmiddelen met veel vezels meer, zoals
volkoren, omdat die zich kunnen binden aan het schildklierhor
moon (T4) en zo de hoeveelheid ervan in de lichaamscirculatie
verlagen5.
Ga aan yoga doen als u een overactieve schildklier heeft en
aan conditietraining bij een te trage schildklier. Van beide is
aangetoond dat ze de schildklieractiviteit verbeteren6.
Probeer het heilzame kruid Lithospermum otf icinale (parel-
zaad), dat ook de schildklier regu leert7.
Baad twee maal daags uw armen in koud water en breng
drie maal daags een koud compres aan op uw hals (schild
klierregio), telkens gedurende twaalf minuten. Dat kan de
symptomen verbeteren8.
Onderzoek de mogelijkheden van homeopathie. Aranea
ixobola, Hedera helix, Lophophytum leandri en Spongia tosta
hebben in studies een positief effect laten zien.

Voor overactieve schildklier
Ban stress uit uw leven, bouw een dagelijkse middagsiaap in
en elke nacht een volledige nachtrust.
Elimineer jodiumbevattende voedingsmiddelen uit uw
eetpatroon (zoals kelp, gejodeerd zout, zeezout, biozout en
Japans zeewier).
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Eet voedingsmiddelen met veel calorieën en veel eiwit
ten, en eet frequente kleine maaltijden. Dat compenseert
de hoge ‘verbrandingssnelheid’ door uw overactieve schild
klier.
Overweeg de Oosterse geneeskunde, die bewezen suc
cesvol is in de behandeling van overactieve schildklier,
vooral met kruiden9.
Neem kruiden als wolfspootextract (Lycopus europaeus
of Lycopus virginicus), waarvan is aangetoond dat ze rem
mend werken op het jodiummetabolisme en de uitscheiding
van thyroxine. Hartgespan (Leonurus cardiaca) heeft ook
een schildklierremmende werking en kan een versnelde
hartslag en hartkloppingen verminderen10.
Probeer de Duitse merken Thyreogutt, Lycocyn en
Mutellon, de best bekende geregistreerde kruidenprepa
raten in Duitsland. Hierin zit ook wolfspoot en hartgespan
en ze zijn bewezen effectief in de behandeling van lichtere
gevallen van een overactieve schildklier, zonder schade aan
te brengen aan de schildklier11.

Voor vertraagde schildklier
Eet voedingsmiddelen rijk aan jodium (zoals kelp,
Japanse zeewier en blaaswier13).
Overweeg het homeopathische middel lodum, dat het
gehalte circulerende schildklierhormonen kan verhogen12.
Probeer de neuro-emotionele techniek (NET). Deze
mind-bodytechniek kan de schildklierfunctie helpen forma
liseren1 ‘~.
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VOLG DIT STAPPENPLAN MEI EEN
GEKWALIFICEERDE THERAPEUT MEI
ERVARING MLI SCHILDKLIERPROBLEMEN

Stap 4:
specifieke veranderingen in leefstiji

Stap 2:
overgang naar
ondersteuning van
de schildklier
Voelt u na ongeveer een week vooruitgang door de bij
nierondersteuning, dan bent u klaar om met schildklier
supplementen te starten. Tenzij de schildklieraandoening
maar licht is, adviseert dr. Durrant-Peatfield om te begin
nen met T-Lyph (een tablet per dag), na tien dagen te
verhogen tot twee maal daags een tablet. Afhankelijk van
de reactie kan dit daarna nog verhoogd worden naar drie
maal daags een tablet. Een alternatief, gebruikt door dr.
Galer, is Armour® Thyroid. Dit is een natuurlijk schild
klierhormoon afkomstig van de schildklieren van varkens
en dient als alternatief voor het synthetische schildklier
hormoon uit de geneesmiddelindustrie. Bij onderzoek
bleek dit middel effectiever te zijn dan een geneesmid
del1. Het is in Nederland enkel op recept verkrijgbaar.
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Stap 3:
bewaking van
temperatuur en hartsiag
Meet de temperatuur en de polsfrequentie elke ochtend
en avond evenals andere reacties van het lichaam, en pas
de dosering van de supplementen aan naar behoeven. De
veranderingen hoeven niet direct heel groot te zijn, maar
er moet een voelbare verbetering van energie en humeur
zijn. Houd de ochtend- en avondtemperatuur bij in een
dagboek. Na enige tijd moet deze stijgen — ook al wordt
hij nooit geheel normaal. Ook moet de polsfrequentie in
de ochtend en avond langzaam stijgen.

Als T-Lyph te sterk is, kan T-Lyph-Three als lagere
dosering een alternatief zijn. Na een aantal weken moet
de temperatuur en polsfrequentie in de ochtend beginnen
te stijgen, en dat moet ook weerspiegeld worden in de
avondmetingen.

Star 1:
beginnen met suppiemen
ten voor de bijnieren
Volgens dr. Durrant-Peaffield lijdt iemand die al enige
tijd ziek is hoogstwaarschijnlijk ook aan overbelasting
van de bijn leren. Deze scheiden ook tiormonen uit en
hebben belangrijke regulerende functies in het lichaam,
onder andere voor de bloeddruk, stresshantering en de
geslachtshormonen. Is er sprake van zo’n bijnieruitput
ting’, dan moeten eerst de bijnieren worden ondersteund.
De producten die hij aanraadt zijn allemaal van NutriWest.
De meeste zijn in Nederland verkrijgbaar en anders via
buitenlandse websites (bijvoorbeeld Engelse of Duitse).

Wie zeker weet dat hij uitgeputte bijn leren heeft,
kan Adreno-Lyph-Plus nemen (dagelijks een tablet in de
ochtend; na een paar dagen verhogen tot twee). Wie niet
zeker weet of hij echte bijnieruitputting heeft, kan begin
nen met Adreno-Lyph 80 (een of twee tabletten per dag
in de ochtend) of Adreno-Lyph 160 (een per dag).

Een alternatief is om de bijnieren te ondersteunen
door zoethoutwortel te nemen, ook verkrijgbaar als
tinctuur, of de DSF Formula van Nutri-West (twee maal
daags) voor een minimale ondersteuning van de bijnieren,
om later over te stappen op een bijnierextractvrij bij nier-
complex (AdrenaComplex, Adrenal Complex).


