Schildklier en psychische klachten

10 tips

10
van

ervaringsdeskundigen
Hoe ga je om met angst,
concentratieverlies en
sombere gevoelens?
Hiernaast lees je tips van
mensen met een schildklieraandoening.
Zij gingen je voor; ze werden
wijs door ervaring en leerden
zo omgaan met hun psychische
klachten.
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DOE WAT GOED VOOR JE IS

NEEM JE KLACHTEN SERIEUS

Geef toe dat je niet lekker in je vel zit.
Deel dit met anderen (lotgenoten).
Doe elke dag iets leuks en schrijf dat op.
Neem voldoende vitaminen, beweeg en
hou regelmaat in je leven.

Ken je lichaam. Weet dat het niet aan jou
ligt; psychische klachten komen namelijk
door veranderingen in schildklierhormoonspiegels.
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PAS JE WERK/
ACTIVITEITEN AAN OP
JOUW MOGELIJKHEDEN

INFORMEER JEZELF
Dat maakt je sterker. Maak daarvoor
gebruik van SON, zoals de website,
brochures, filmpjes en webinars.
Wissel ervaringen uit via (online)
bijeenkomsten of Facebook.

Leg je lat niet te hoog; focus niet
op wat je vroeger kon. Investeer in
het uitleggen van wat je nu wél kunt
i.p.v. in bewijzen dat je (nog) alles
kunt.
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ACCEPTEER JE KLACHTEN

WEET WAT VOOR JOU
GOEDE ZORG IS

Als je weet dat deze erbij kunnen
horen, kun je er meer ontspannen
mee omgaan. Je kunt je
concentratie trainen en zorgen voor
een gezonde leefstijl.

Ga met klachten naar je arts; maak
zo nodig een dubbele afspraak.
Bereid je goed voor. Probeer samen
met je behandelaar je dosering te
optimaliseren.

7

www.schildklier.nl

4

LEER ERMEE OMGAAN

ZOEK AFLEIDING EN STEUN

Weet dat je klachten komen door de
schildklier en pas je gedrag erop aan.
Rijd bijvoorbeeld met iemand mee of
reis met het OV. Wees creatief in het
zoeken naar mogelijkheden.

Doe overdag dingen die je leuk vindt
en spreek af dat je je partner of
vriend(in) ’s nachts wakker mag
maken of bellen als je angstig
wakker wordt. Deel je ervaringen
met lotgenoten (bijv. op Facebook).
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ZOEK HULP DIE BIJ JE PAST

BESEF: HERSTEL KOST TIJD

Stop je klachten niet weg, maar leer ermee
omgaan. Een praktijkondersteuner, (medisch)
psycholoog, schildklierverpleegkundige,
mindfulness of yoga kan hierbij helpen.

Wees mild voor jezelf en neem de tijd. Gaat
het vandaag niet, dan morgen. Neem regelmatig pauzes. Maak gebruik van apps voor
werken aan herstel, bewegen, lijstjes, enz.

