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Overgewicht
en afvallen

Afslanken met een traag

werkende schildklier?

Voor veel patiënten is en

blijft het lastig. Zo ook

voor Gissella Arends. Toch

slaagt zij erin maar liefst

58 kilo af te vallen in twee

jaar tijd. Hoe doet ze dat?

TEKST EN BEELD: TINEKE SIGMOND
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Gissella Arends (45) is op huwelijksreis naar Madeira
als de bom barst. Ze is dan dertig en heeft last van haar
maag, wallen onder haar ogen, houdt vocht vast, is opge-
zet dik, en kan geen heuveltje meer op. De geplande
leuke romantische reis wordt ernstig verstoord door haar
lichamelijke klachten. ‘Ik riep huilend: Ik ga dood! Ik heb
iets! Maar wat?’

Onderzoeken
Na thuiskomst gaat Gissella direct naar de huisarts. Die
test haar via bloedonderzoek op van alles: diabetes, de
ziekte van Pfeiffer, bloedarmoede, … Ook laat hij een
scan maken. Maar er komt niets uit en de klachten verer-
geren. ‘Ik viel inmiddels flauw van vermoeidheid. Zelfs
mijn beroep als sportmanager en zestien uur aan sport-
lessen was te veel. Omdat er geen alternatief werk voor
mij was belandde ik in de Ziektewet.’ Gissella is eigenlijk
een heel sportieve vrouw. Ze werkt tegenwoordig als zelf-
standig sportpsycholoog voor een sportvakbond op
 Europees niveau. 

Vreemd genoeg vindt haar huisarts haar te jong voor een
schildklieronderzoek, maar doet dit uiteindelijk toch
nadat hij sterk overtuigd is geraakt dat Gissella’s sympto-
men hierop wijzen. Uit het bloedonderzoek blijkt dat
Gissella een traag werkende schildklier heeft. Na een pe-
riode van instellen op schildkliermedicatie duurt het nog
twee jaar tot ze zich echt weer helemaal fit voelt. Alleen
heeft de medicatie geen invloed op haar gewicht. ‘Alles
wat ik was aangekomen, ging er niet meer af.’

Gewoon raar
Ook voordat ze ziek werd, was de goedlachse Gissella al
niet superslank, maar dat zit ook niet in de familie. In
haar jeugd volgt zij de dansacademie, gevolgd door een
opleiding tot sportdocent. Een bezig bijtje dus dat geen
problemen kent. Pas vanaf haar vijfentwintigste begint ze
te kwakkelen met haar gezondheid en komt ze aan. Veel! 

In het begin bedenkt ze nog allerlei oorzaken. ‘Ik sportte
wat minder, stond minder voor de klas. Ik at misschien iets
meer dan anders. Ik wist het gewoon niet.’ Daarnaast krijgt
ze steeds meer vage klachten. Gissella kan alleen nog maar
twee trappen van twaalf treden oplopen als ze vier keer
stopt. ‘Dat was met mijn sportachtergrond gewoon raar.’

Toch gekregen
Zodra Gissella eenmaal goed is ingesteld, krijgt ze lang-
zaam weer zin in dingen en haar gemoedsrust verbetert.
Ze bespreekt een lang gekoesterde kinderwens met de
endocrinoloog. Deze acht de kans van slagen vrij klein.
Gissella is inmiddels 35 en de schildkliermedicatie moet
goed ingesteld zijn. ‘Maar gelukkig lukt het onverwacht
snel’, vertelt Gissella stralend. ‘Niet meer op gerekend,
maar toch gekregen!’

De knop om
Dan overlijdt begin 2015 onverwachts de vader van
 Gissella. Haar ouders waren al vijftig jaar samen en haar

moeder kan het verlies
maar slecht verwerken.
Gissella beleeft deze peri-
ode van rouw en stress in
een roes. Dan blijkt zij na
een paar maanden ineens
twintig kilo te zijn afgeval-
len. ‘Dat was in jaren nooit
gebeurd!’ Gissella ver-
moedt dat de schok in-
vloed had op haar
hormoonhuishouding en
denkt: hier moet ik iets
mee doen. ‘Mijn vader
maakte zich altijd zorgen
over mijn gezondheid. Ik
kan het nu zo laten of meer
bewust gaan leven.’ Ze kiest
voor het laatste en zet de knop volledig om. ‘Ik was het
zat “slachtoffer” te zijn van alles wat mijn kwaal met
zich meebrengt en de obstakels die het veelal opwerpt.’
Gissella gaat weer sporten. ‘Dat zei de endocrinoloog al-
tijd al, maar ik kon me er destijds niet toe zetten. Nu ging
het wel en ik voelde me ook steeds fitter worden. Elke
dag een uur wandelen, steeds sneller en langer, hard -
lopen en fietsen. Het werkte echt!’

Gissella eet nu ook meer bewust. Geen dieet of shakes,
maar gewoon één boterham in plaats van twee. Ook
maakt ze vaker eten klaar in de oven. ‘Het kost veel ener-
gie om na te denken wat ik eet, maar het moet ook geen
straf zijn. Dat heb ik geestelijk heel erg nodig. Als ik een
paar dagen niet sport, ben ik mentaal vijf kilo zwaarder.
Het is gelukkig niet zo dat ik alleen maar met eten bezig
ben. Dat vind ik geen goed voorbeeld voor mijn zoon. Ik
eet gezonde dingen die dan wel extra lekker zijn. Heel
soms ga ik mij te buiten aan chocola, of eet ik in het
weekend friet met mayonaise of pindasaus. Maar dat
compenseer ik dan de rest van de dag.’

Tergend langzaam
Na die eerste twintig kilo is Gissella nu twee jaar later in
totaal maar liefst 58 kilo kwijt. Zonder specifiek dieet of
operatie, maar met een andere, gedisciplineerde levens-
wijze. ‘Het was zeker niet makkelijk. Maar ik had met
 mezelf afgesproken dat ik de tijd heb, geen haast. En het
voelt goed. Ik zou nog graag tien kilo afvallen, maar het
gaat tergend langzaam. Zeker met de wisseling van medi-
catie. Maar ook voor deze laatste kilo’s heb ik geen
haast. Ik kreeg lol in deze andere leefwijze – waar mijn
schildklier zeker deel van uitmaakt – toen ik merkte dat
ik me ook daadwerkelijk anders ging voelen.’

Praktisch

‘Ik was het zat
slachtoffer te zijn’

>

Gissella voordat ze afviel
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Zoeken en schakelen
Ieder half jaar gaat Gissella naar de endocrinoloog of
huisarts om haar schildklierwaarden te laten controle-
ren. ‘In mijn zwaardere periode slikte ik 250 mcg
 Thyrax, nu 187,5 mcg. Als ik volgens de waarden
 minder moest slikken, durfde ik dat soms niet uit
angst voor een terugval. Maar het ging dan toch goed.
Gelukkig ben ik niet gaan hyperen of in een hypo te-
recht gekomen. Alleen na de overgang naar Euthyrox
voelde ik me niet zo lekker. Daarom heeft mijn huis-
arts nu weer Thyrax voorgeschreven. Het is weer even
zoeken. De waarden zijn goed, ik ben monter en niet
meer moe. Maar ik heb soms wel hartkloppingen.’ 

Haar endocrinoloog vertelt Gissella dat haar prestatie
niet onmogelijk is, maar zeker niet makkelijk met
 hypothyroïdie. ‘Zij vertelde dat het sporadisch voor-
komt dat schildklierpatiënten op eigen kracht zoveel
gewicht verliezen en stabiel blijven in gewicht. Zeker
omdat ze niet alleen tobben met de fysieke klachten
die bij de kwaal horen, maar ook met het mentale ge-
deelte. Het steeds bijschakelen van de juiste hoeveel-
heid schildkliermedicijn brengt telkens weer een
andere fase met zich mee met andere klachten. Dat
 betekent schakelen, schakelen, schakelen.’ 

Afvallen en schildklierwaarden

De hoeveelheid schildklierhormoon die iemand met hy-

pothyreoïdie nodig heeft, hangt vaak af van het lichaams-

gewicht. Werkt de schildklier helemaal niet meer? Dan

gaat het om 1,6 tot 2 microgram levothyroxine per kilo.

Dat betekent een dosering van 120 tot 150 microgram bij

een gewicht van 75 kilo. Maar uiteindelijk hangt de echte

dosering natuurlijk af van je TSH- en FT4-waarden én hoe

jij je voelt.

Ga je afvallen? Vertel dit dan aan je arts en houd je waar-

den, eventuele klachten en dosering goed in de gaten. Bij

een gewichtsverlies van bijvoorbeeld 10 kilo heb je al

gauw 16 tot 20 microgram minder schildklierhormoon

nodig, en bij 25 kilo minder 40 tot 50 microgram.

Dit zijn slechts gemiddelden. Er zijn ook mensen die 25

kilo afvallen en geen dosisaanpassing nodig hebben.

Marleen van Valkenhoef, diëtiste

Als diëtist zie ik in mijn praktijk met name veel vrouwen met

overgewicht en een traag werkende schildklier. Ik merk ook dat

zij prima kunnen afvallen, al gaat het soms wat langzamer. Dit

is mede afhankelijk van hoe de schildkliermedicatie is inge-

steld. Zij komen bij mij in de praktijk omdat zij steeds zwaarder

worden, ondanks dat de voeding minimaal is. Ik merk dan vele

tekorten op. De belangrijkste zijn Jodium, de B-vitamines en

selenium. Deze zijn (indirect) betrokken bij de vorming van

schildklierhormoon en onder andere aanwezig in graanproduc-

ten. Door verbetering van de voeding en voldoende beweging

kan het afvallen worden bespoedigd. Immers, de stofwisseling

moet voldoende op gang komen. Mensen met een traag wer-

kende schildklier kunnen dus wel degelijk goed afvallen als zij

gevarieerd eten en gezond kiezen.

‘Het gaat zeker niet gemakkelijk,
maar ik heb geen haast’

Motivatie voor anderen 
De endocrinoloog en haar huisarts noemden Gissella een
motivatie voor anderen. ‘Dat triggerde mij om naar de re-
dactie van Schild te schrijven. Ik heb zo vaak kracht geput
uit de verhalen van anderen. Misschien motiveer ik mensen
met mijn verhaal om niet op te geven en door te zetten. Dat
doelen, ondanks zo’n  “onding” in je lijf, haalbaar kunnen
zijn. Al zal dit  individueel afhankelijk blijven natuurlijk.’


