Een eigenwijze weg naar
klachtenvrij met ....
Anouk heeft Hashimoto. Een auto-immuunvariant van een
schildklieraandoening. Door aan de slag te gaan met haar
leefstijl zit ze nu al op de helft van haar medicatie en het
gaat nog steeds naar beneden.

Anouk, jij hebt Hashimoto. Wat houdt dat
precies in?
Hashimoto is een auto-immuunziekte van de
schildklier. Mijn schildklier werkt te traag en
mijn lichaam maakt antistoffen aan.
Wat zijn veelvoorkomende klachten die
daar bij horen?
Dat kan heel verschillend zijn. Pijn in je
gewrichten, depressie, reactie op bepaalde
voeding zoals een opgezette buik, echt heel
divers. Wat het vaak ook lastig maakt voor
artsen om er achter te komen dat het om een
schildklierafwijking gaat.
Het is dus best wel lastig om zoiets te
constateren. Hoe is dat bij jou gegaan?
Na mijn tweede zwangerschap werd
geconstateerd dat ik een nierprobleem had,
één van mijn nieren is uiteindelijk verwijderd.
Maar daarna voelde ik mij nog steeds niet
goed. Ze zijn toen verder gaan zoeken en
kwamen uit op een traagwerkende schildklier.
Ik kreeg daar medicijnen voor en dat was het.
Ik voelde mij wel al beter maar ik was nog
steeds moe.. Een aantal jaar terug, 2016,
moest ik over op een ander medicijn. En toen
begon de ellende. Ik raakte echt zwaar
depressief en kreeg allemaal klachten
waaronder huilen en pijn. In het ziekenhuis
kreeg ik er in één keer een veel hogere
dosering dan ik gewend was bij. Toen werd
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het nog erger. Ik heb toen een second opinion
aangevraagd, omdat ik voelde dat er iets met
die pillen niet goed ging. Ik ging naar
Amsterdam en daar viel op dat ik twee
gehoorapparaten heb. Daar schijnt dus een
link tussen te bestaan en ze gingen gelijk
prikken op antistoffen voor mijn schildklier.
Daar kwam toen hashimoto uit.
Er verandert dan niets aan het behandelplan
dus ik moest op dezelfde voet verder. Maar ik
voelde mij nog steeds niet goed. Ik was moe,
pijn in mijn lijf, sporten kon niet meer. Zo wilde
ik niet oud worden. Binnen de reguliere
geneeskunde kwam ik niet verder dus ging ik
de orthomoleculaire kant op. Ik ging eerst naar
Richard de Leth en toen gingen mijn ogen
open. We maakten een plan met wat wel eten
en wat niet eten. En toen voelde ik mij al zo
snel veel beter terwijl ze in het ziekenhuis
zeiden "leer er maar mee leven, beter zal het
niet worden."
Wat houdt het plan voor jou in qua
voeding?
Op dit moment eet ik geen soja, gluten,
lactose, weinig dierlijke producten, van alcohol
word ik zwaar depressief en suikers zijn ook
een trigger. Ik leer nog steeds, ik blijf me
verdiepen en uitproberen wat voor mij wel en
niet werkt. Het is namelijk echt ingewikkeld
orgaantje.

Waar is je schildklier belangrijk voor?
Voor heel veel dingen. Bijvoorbeeld je interne
kacheltje, ik heb het bijvoorbeeld altijd koud
maar dat gaat al vele malen beter. Daarvoor
plons ik nu elke zaterdag in het meer, om mijn
interne kacheltje weer aan de praat te krijgen.
Maar het is ook belangrijk voor de snelheid van
je stofwisseling en je hormoonhuishouding. Wat
eigenlijk effect heeft op alles.

Stress triggert ook bij jou. Wat doe je op dat
soort momenten?
Dan ga ik mediteren, ik zoek mijn rust en ga
wandelen. Om maar te zorgen dat het weer
getemperd wordt. En die koude duik werkt daar
ook bij. Ik krijg daar zoveel energie van.
Je hebt ondertussen je eigen praktijk. Anouk
coacht. Hoe help je mensen die bij jou
komen met hashimoto.
Ik help ze met voeding en suppletie maar ik
vind het ook heel belangrijk om de waardes bij
te houden. Vanaf 2009 houd ik al mijn waardes
bij. Als ik geprikt word schrijf ik bij de waarde op
hoe ik mij voel en wat de referentiewaarde van
het laboratorium is. Ik voel mij namelijk niet
standaard
goed
als
ik
binnen
de
"normaalwaardes" zit. Dat is per persoon
verschillend. Ik weet nu precies bij welke
waarden ik mij het beste voel. Maar niet
iedereen weet dat je daar iets mee kan. Dus dat
is het eerste wat ik tegen mensen zeg. En dan
kijken we samen naar de waarden want mijn
normaal is niet jouw normaal.

En hoe zijn jouw waardes dan nu?
Als ik de waarden van het lab zou aanhouden,
voel ik mij echt niet goed. Ik zit lager. Maar dat
geeft dus al aan dat ieder zijn eigen normaal
heeft.
Wat is jouw nr 1 tip die je mensen wil geven
met hashimoto?
Het allerbelangrijkste vind ik dat je jezelf moet
leren kennen. Dus je moet je waardes weten,
weet wat er in je lichaam speelt. En voeding.
Maar dan niet alles tegelijk want dan weet je
niet wat werkt. Begin met de lactose. Daar
hebben veel mensen al baat bij. Daarna gluten
en soja. Ontspanning is ook heel belangrijk.
En als je het aan kunt... koud afdouchen. (tip:
dat heeft alles te maken met ademhaling)

Anouk heeft nog veel meer te vertellen over
haar eigenwijze weg met hashimoto.
Misschien heb jij daar ook wat aan! Ben je
hier benieuwd naar? Luister dan het hele
interview via de Eigenwijs gezond podcast.
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