
Test traag werkende schildklier 

Veel mensen hebben een vertraagde schildklierfunctie. Medisch wordt dit hypothyreoïdie genoemd. 
Een traag werkende schildklier komt vaker onder vrouwen (24 per 1000) voor dan onder mannen (8 
per 1000). Bij het ouder worden neemt de kans op een vertraagde schildklierfunctie toe. Zo ziet men 
bij mannen een toename van 13 per 1000 in de groep 25 tot 44-jarigen tot 39 per 1000 bij de groep 
van 75 jaar en ouder. Bij vrouwen is in dezelfde leeftijdsgroepen een toename te zien van 25 per 1000 
naar 138 per 1000.[1] De werkelijke aantallen liggen veel hoger, aangezien een traag werkende 
schildklier lang niet altijd gediagnosticeerd wordt. Een vertraagde schildklierfunctie kan door een 
combinatie van symptomen en bloedonderzoek gediagnosticeerd worden. Daarnaast is er ook een 
simpele, gratis test die een goed beeld van de schildklierwerking geeft. 

Wat is een traag werkende schildklier? 

Bij een vertraagde schildklierfunctie is er sprake van een tekort aan het actieve schildklierhormoon tri-
joodthyronine (T3). Dit kan door grofweg drie factoren worden veroorzaakt. Ten eerste door 
problemen met de productie van schildklierhormonen. Ten tweede door problemen met de omzetting 
van het inactieve schildklierhormoon thyroxine (T4) naar het actieve schildklierhormoon T3. En als 
laatste door het niet goed signaleren van de schildklierhormonen (resistentie). Deze drie problemen 
kunnen het gevolg zijn van voedingstekorten, chronische stress, laagdradige ontstekingen of een 
auto-immuunziekte.  

Symptomen van een trage schildklier 

De schildklier beïnvloed iedere lichaamscel. De meest bekende functie van de schildklier is het 
verhogen van de stofwisseling. Dit betekent dat het energieverbruik van het lichaam stijgt. De 
verbranding van het aantal calorieën wordt door de schildklier aangestuurd. Bij een traag werkende 
schildklier is er sprake van een lager energieverbruik. Er worden minder calorieën verbrand waardoor 
het in veel gevallen tot overgewicht leidt. Naast het verhogen van de stofwisseling heeft de schildklier 
nog een aantal functies. Het speelt een rol bij de spijsvertering en reguleert de hartslag, 
lichaamstemperatuur, bloeddruk en vrouwelijke hormoonbalans. Een tekort aan schildklierhormonen 
kan daarom uiteenlopende klachten veroorzaken: 

ü Gewichtstoename en moeilijk kunnen afvallen 

ü Moeheid 

ü Koude handen en voeten 

ü Droge huid 

ü Spierkrampen, reumatoïde pijnen, stijfheid 

ü Depressieve gevoelens 

ü Obstipatie 

ü Menstruatiestoornissen, ruim bloedverlies bij menstruatie 

ü Brokkelige nagels 

ü Haaruitval en langzaam groeiend haar (je hoeft niet vaak naar de kapper) 



ü Trage hartslag 

ü Slecht geheugen, verminderde concentratie 

ü Traagheid 

ü Hoofdpijn 

Bovenstaande symptomen kunnen inzicht geven in de werking van jouw schildklier. Heb je meerdere 
symptomen? Dan is je schildklierfunctie mogelijk vertraagd. 

Bloedonderzoek 

Naast de symptomen kun je bloedonderzoek laten uitvoeren om te testen of je schildklierfunctie 
daadwerkelijk vertraagd is. Helaas wordt in veel gevalleen alleen het thyroid stimulating hormone 
(TSH) en het inactieve schildklierhormoon (T4) gemeten. Dit is niet voldoende voor een goede 
diagnose, want aan de TSH-waarde en de vrije T4-waarde kun je niet zien of er voldoende van het 
actieve schildklierhormoon (T3) aanwezig is. In het algemeen wordt ervan uit gegaan dat er voldoende 
vrij T3 beschikbaar is als de TSH-waarde en vrije T4-waarde normaal zijn. Maar dit is lang niet altijd 
het geval. T4 wordt normaal gesproken in T3 omgezet, maar bij laaggradige ontsteking wordt T4 in 
reverse T3 (rT3) omgezet. Daarnaast wordt het beschikbare T3 in de cel afgebroken. Deze situatie 
kan ertoe leiden dat de bloedwaarden (TSH en vrije T4) goed zijn, maar de patiënt toch duidelijke 
schildkliersymptomen heeft. 

Indien gewenst kan iboyatraining bloedonderzoek voor het diagnosticeren en monitoren van 
schildklierklachten uitvoeren. Naast TSH en vrij T4 vragen wij ook altijd vrij T3 en rT3 aan. Op 
die manier kunnen we zien of er daadwerkelijk voldoende vrij T3 aanwezig is. Het bloed wordt 
vervolgens bij een officieel prikpunt afgenomen en daarna naar het laboratorium opgestuurd. 
Een aantal dagen later krijgen wij de bloeduitslagen binnen. Neem contact op met 
iboyatraining.  

Naast bloedonderzoek is er een simpele test die je gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. 

Barnes temperatuur test 

Bij een vertraagde schildklierfunctie is het basaalmetabolisme (basale stofwisseling) verlaagd. Dit leidt 
tot een daling van de lichaamstemperatuur. De temperatuur van het lichaam geeft daarom een goed 
beeld van de schildklierwerking. De arts dr. Broda Barnes heeft hier onderzoek naar gedaan. Hij 
ontwikkelde een protocol voor een temperatuurtest die een goede indicatie voor een vertraagde 
schildklierfunctie geeft. 

Voor het meten is het belangrijk dat je een goede nachtrust heb gehad en daarnaast twaalf uur lang 
geen eten en geen lichaamsbeweging of opwinding hebt gehad. Deze factoren beïnvloeden namelijk 
de lichaamstemperatuur. Ook als je korter dan één uur voor de test nog naar het toilet bent gelopen, 
kan dit de temperatuur beïnvloeden. 

 

 



De Barnes temperatuurtest uitvoeren 

1. Leg ’s avonds voor het slapen een thermometer op je nachtkastje klaar. 
 

2. Meet je lichaamstemperatuur direct na het wakker worden. * Zorg dat je tijdens het meten niet 
beweegt en dat je daarvoor ook niet hebt bewogen. Dr. Barnes gebruikte bij zijn onderzoeken 
een kwikthermometer waarmee hij 10 minuten lang de temperatuur in de mond of oksel mat. 
Een digitale thermometer is een goed alternatief voor een kwikthermometer. Meet de 
temperatuur bij voorkeur rectaal, net zolang tot de piep. 
 

3. Voer de test minimaal drie dagen achter elkaar op hetzelfde tijdstip uit. Dit tijdstip moet je 
normale tijd van ontwaken zijn, die je dagelijks aanhoudt. Bij afwezigheid van verkoudheid of 
een andere infectie zou de dagelijkse variatie in de lichaamstemperatuur gering zijn. 

Zowel mannen als vrouwen zouden een lichaamstemperatuur van 36,6 tot 36,8 graden Celsius 
moeten hebben. Wanneer de temperatuur consistent onder de 36,6 is heb je mogelijk een vertraagde 
schildklierfunctie. 

*De menstruele cyclus kan voor een variatie van één graad Celsius in lichaamstemperatuur zorgen. 
De temperatuur is op zijn laagst tijdens de ovulatie en één à twee dagen voor de menstruatie op zijn 
hoogst. Door deze variatie in lichaamstemperatuur moeten vrouwen de test op de tweede, derde en 
vierde dag na de menstruatie uitvoeren. Mannen en vrouwen die niet meer menstrueren kunnen op 
elke dag de test uitvoeren. 

Ondanks de Barnes temperatuurtest in veel gevallen een traag werkende schildklier kan voorspellen 
is het niet bedoeld om een definitieve diagnose mee te stellen. Laat voor een officiële diagnose je 
bloedwaarden meten.  

Kortom 

Een traag werkende schildklier komt veel voor. Met name bij vrouwen en bij het ouder worden neemt 
de kans op een vertraagde schildklierfunctie toe. Een trage schildklier kan het gevolg zijn van 
problemen met de productie van schildklierhormonen, problemen met de omzetting van T4 naar T3 of 
problemen met de signalering van de schildklierhormonen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn 
van een tekort aan voedingsstoffen, chronische stress, laaggradige ontsteking of een auto-
immuunziekte. Aan de hand van de symptomen in combinatie met bloedonderzoek kan de diagnose 
hypothyreoïdie worden gesteld. Daarnaast is de Barnes temperatuurtest in staat om in veel gevallen 
een vertraagde schildklierfunctie te voorspellen. Dit is echter geen officieel diagnostisch middel. Laat 
voor een officiële diagnose je bloedwaarden meten. Voor een goede diagnose moet in ieder geval 
TSH, vrij T4, vrij T3 en rT3 worden gemeten. 

 
 


