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(synthetisch levothyroxine en liothyronine of 
dierlijk schildklierhormoonpoeder) en daar-
naast leefstijlaanpassingen om de auto-
immuunontsteking in remissie te brengen. 
Op de relatie tussen HT en mondgezondheid 
wordt in dit artikel verder ingegaan. 

Microbioom
In en op ons lichaam bevinden zich veel 
micro-organismen, zoals bacteriën, virus-
sen en gisten. Gezamenlijk worden deze het 
microbioom genoemd. Alle afzonderlijke 
microbiomen van het lichaam zijn belangrijke 
modulatoren van onze immuniteit. Het gehele 
mond-maag-darmkanaal beslaat een groot 
oppervlak, alleen al de oppervlakte van de 
dunne darm is vergelijkbaar met dat van een 
voetbalveld. Over dit gehele oppervlak vindt er 
een uitwisseling plaats tussen ons lichaam en 
de buitenwereld. Voedingsstoffen, vitamines 
en hormonen moeten binnengelaten worden 
en pathogenen en toxinen moeten buitenge-
houden worden. Hier speelt ons immuunsys-
teem een belangrijke rol; ongeveer 70% van je 
afweersysteem bevindt zich in je darmen. De 
darmen spelen dan ook een belangrijke rol bij 
auto-immuunziekten. Zo is er bij HT en andere 
auto-immuunziekten een duidelijke relatie 
met het bestaan van dysbiose (onbalans 
van het darmmicrobioom, oftewel te weinig 
gunstige en te veel ongunstige bacteriën), ver-
minderde diversiteit van het darmmicrobioom 
en een verhoogde doorlaatbaarheid (trans-
cellulair en paracellulair) van de darmwand, 
ook wel lekke darm genoemd.
De mond hoort ook bij het maagdarmstelsel. 
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De ziekte van Hashimoto (Hashimoto’s thyreoïditis, HT) is de meest voorkomende auto-

immuunziekte met een incidentie van ongeveer 4,5 per 1000 vrouwen per jaar en 0,9 per 

1000 per jaar voor mannen. Het is een auto-immuunontsteking van de schildklier, welke 

in 1912 werd ontdekt door dr. Hakaru Hashimoto en het is de meest 

voorkomende oorzaak van een te traag werkende schildklier. 
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De ziekte doorloopt verschil-
lende fases en het duurt soms 
jaren voordat HT als oorzaak 

van iemands klachten wordt ontdekt. Eerst 
ontstaan er auto-antistoffen, vervolgens kan 
dit overgaan in ontsteking en destructie van 
de schildkliercellen en als de schade aan de 
schildklier groot genoeg is, zal deze niet meer 
voldoende schildklierhormoon kunnen aanma-
ken en ontstaat er een hypothyreoïdie, oftewel 
een tekort aan schildklierhormoon. 
De diagnose wordt gesteld door het aanto-
nen van TPO-antistoffen of thyreoglobuline-
antistoffen en (meestal) te lage schildklier-
hormoonwaarden (verhoogd TSH en verlaagd 
vrij T4). De oorzaak van HT is multifactorieel. 
Er is sprake van een genetische aanleg voor 
auto-immuunziekten, het komt vaker voor bij 
vrouwen, met name na een zwangerschap en 
de overgang, het komt vaker voor op oudere 
leeftijd en daarnaast spelen omgevingsfacto-
ren een rol. Er zijn vele genen die betrokken 
kunnen zijn bij auto-immuun schildklierziekten 
en er worden er nog steeds meer ontdekt. 
De belangrijkste omgevingsfactoren die van 
invloed zijn, zijn voeding (met name gluten 
en zuivel), darmgezondheid, stress, slaap, 
infecties, en blootstelling aan zware metalen, 
toxinen en andere hormoonverstorende stof-
fen zoals BPA in plastic. 
Je kunt niet genezen van een auto-immuun-
ziekte, wel kan de ziekte in remissie komen, 
waarbij er vaak wel weer opvlammingen later 
in het leven kunnen ontstaan. De behande-
ling van HT bestaat uit het aanvullen van het 
tekort aan schildklierhormoon met medicatie 
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secretie van maagzuur, pancreasenzymen en 
galzouten, welke essentieel zijn voor een goed 
darmmicrobioom. Galzouten zijn weer in staat 
om schildklierhormoon te activeren.
Infecties in het lichaam kunnen via verschil-
lende wegen auto-immuunziekten uitlokken. 
Dit is ook het geval bij infecties in de mond, 
zoals abcessen en gingivitis. Tandheelkundige 
behandelingen kunnen ook voor infecties en 
inflammatie zorgen, zoals een bacteriële in-
fectie na een tandextractie. Na wortelkanaal-
behandelingen kan in de achtergebleven tand 
een infectie persisteren, die moeilijker gevoeld 
kan worden door verwijdering van de zenuw. 
Ontstekingen in de mond kunnen ervoor 
zorgen dat cytokines (ontstekingsmoleculen, 
met name IL-6 en TNF-alfa) in het lichaam 
terecht komen en elders voor inflammatie 
zorgen. Verminderen van de orale ontsteking 
kan voor herstel van HT en verlaging van het 
TSH-hormoon zorgen. 
Andersom kan HT via tekort aan schildklier-
hormoon dan wel actieve ontstekingsactiviteit 
en onbalans van het immuunsysteem zorgen 
voor verhoogde vatbaarheid voor infecties in 
de mond. Dus een goede behandeling van HT 
is essentieel voor het voorkomen en bestrijden 
van infecties in de mond. Soms is een aanhou-
dende infectie in de mond ook de aanleiding 
voor het instellen van verder onderzoek en het 
stellen van de diagnose HT.

Parodontitis
Parodontitis is een destructieve inflammatoire 
ziekte van het tandvlees en het bot. Symptomen 
zijn bloedend tandvlees, gezwollen tandvlees, 
terugtrekkend tandvlees, tandplak, slechte 
adem en in een vergevorderd stadium losse 
tanden. Er lijkt een relatie te bestaan tussen 
parodontitis en auto-immuunziekten. Mogelijk 
zou parodontitis zelf ook een auto-immuun-
component hebben, waarbij autoreactieve 
T-cellen, natural killer cellen, ANCA, heat shock 
eiwitten, auto-antistoffen en genetische fac-
toren een belangrijke rol spelen. Parodontitis 
wordt vaker gezien bij mensen met de ziekte 
van Hashimoto en bij andere systemische 
ziekten (bijvoorbeeld bij obesitas en daarbij 
behorende inflammatie). Een verergering van 
parodontitis lijkt vaak samen te gaan met een 

De mond bevat zelfs naast de darmen het 
grootste microbioom en kan bijna 1000 
soorten bacteriën bevatten. Beide microbio-
men zijn onderling verschillend en normaal 
gesproken van elkaar gescheiden, maar beïn-
vloeden elkaar wel. Pathogenen uit de mond 
kunnen in de darm terechtkomen en daar het 
microbioom verstoren. Pathogenen uit de 
mond, of voedsel waar iemand intolerant of 
allergisch voor is, kunnen ook indirect via het 
immuunsysteem en diens signaalmoleculen 
het darmmicrobioom verstoren of zorgen voor 
een verhoogde darmdoorlaatbaarheid. Er is 
een aangetoonde relatie tussen het micro-
bioom van de mond en auto-immuunziekten. 
Dus een infectie in de mond en tandheel-
kundige procedures, of iets anders dat het 
orale microbioom verstoort, kan ook een 
auto-immuunziekte laten ontstaan of opvlam-
men. Microben uit de mond kunnen in andere 
organen worden gevonden, zelfs in het brein. 
Daarnaast kan een dysbiose van het orale mi-
crobioom onder andere cariës, periodontitis en 
halitose veroorzaken. Mogelijke mechanismen 
zijn beïnvloeding van het immuunsysteem via 
lipopolysacchariden van gram-negatieve 
bacteriën op Toll-like receptoren, molecu-
lar mimicry, epitope spreading en antigen 
persistence. 
Er bestaat ook een relatie tussen de hoogte 
van het schildklierhormoon en veranderingen 
in het orale microbioom. Zo heeft de hoogte 
van schildklierhormoon onder andere invloed 
op de speekselafgifte en werking van het im-
muunsysteem.

Orale infecties 
Los van het microbioom kan de mond ook via 
andere manieren invloed hebben op de darm-
gezondheid en auto-immuunziekten. Er moet 
voldoende speeksel aanwezig zijn voor de 
eerste stap in vertering van het eten. Speek-
sel bevat veel immuuncellen en -eiwitten. 
Bepaalde immuuncellen in de mond geven al 
signalen af naar de darmen voordat het voed-
sel daar arriveert, waar het immuunsysteem 
van de darmen vervolgens al op reageert. 
Naast voldoende speeksel moet er goed 
gekauwd (kunnen) worden, omdat kauwen 
via het autonome zenuwstelsel zorgt voor 

verergering van HT. Dit kan beide kanten op-
werken, bijvoorbeeld door de eerdergenoemde 
effecten van pathogenen in de mond en door 
het effect van een tekort aan schildklierhor-
moon op het immuunsysteem. Bij HT kan er 
ook verminderde speekselafgifte ontstaan 
en laag schildklierhormoon kan zorgen voor 
versneld botverlies bij parodontitis.
Dysbiose is een belangrijke oorzaak van paro-
dontitis. De pathogenen die verantwoordelijk 
zijn voor parodontitis kunnen ook infecties 
elders in het lichaam veroorzaken. De dysbiose 
wordt veroorzaakt en beïnvloed door leefstijl-
factoren. Parodontitis en HT lijken veel over-
eenkomsten te hebben in omgevingsfactoren 
en aanpassing van leefstijlfactoren is gunstig 
voor beide aandoeningen. Verder zou er een 
mogelijke relatie zijn tussen chronische infecties 
zoals Epstein Barr virus en parodontitis en HT.

Amalgaam 
Amalgaamvullingen bevatten ongeveer 50% 
kwik, en daarnaast zilver, tin, koper en zink. 
HT-patiënten zijn genetisch gevoeliger voor 
auto-immuunziekten, maar vaak ook voor 
andere intoleranties en allergieën, zoals voor 
voeding en zware metalen. Patiënten met HT 
hebben een toegenomen lymfocyten reac-
tiviteit in vitro tegen kwik en andere zware 
metalen in vergelijking met gezonde controles. 
Kwik kan de omzetting van T4 hormoon naar 
het actieve T3 hormoon beïnvloeden en het 
aantal thyreoglobuline-antilichamen laten 
stijgen. Ook is er een relatie aangetoond tus-
sen kwik en hogere TSH-waarden en lagere 
TH-waarden. Kwik van amalgaamvullingen kan 
vrijkomen (met name via gassen in de mond), 
daarna opgenomen worden in het lichaam en 
accumuleren in o.a. schildklierweefsel.
Het probleem met kwik kan toenemen als je 
een genetische variatie hebt in de normale 
ontgiftingsroutes (zoals in het MTHFR-gen) en 
intestinale permeabiliteit, dan kan de hoeveel-
heid kwik (bijvoorbeel bij verwijderen) te veel 
worden voor je eigen ontgiftingsroutes.
Veilig verwijderen van amalgaamvullingen 
door de juiste professional kan de gezondheid 
verbeteren. 
Fluoride
Fluoride kan de werking van de schildklier 

onderdrukken door remming van het jodi-
umtransport en zo verstoring van de T3 en T4 
spiegels. Fluoride werd vanaf 1930 gebruikt 
om hyperthyreoïdie te behandelen. Fluoride 
zou mogelijk ook een trigger kunnen zijn voor 
auto-immuunontsteking van de schildklier. 
Fluoride zou daarnaast mogelijk een trigger 
kunnen zijn voor periodontitis. Het negatieve 
effect van fluoride is uiteraard afhankelijk van 
de hoeveelheid en het risico is groter in landen 
met gefluorideerd water. 

Overig
Mensen met auto-immuunziekten en gene-
tische gevoeligheid kunnen soms ook getrig-
gerd worden door andere stoffen die door 
tandartsen gebruikt worden. Röntgenstraling 
kan schade en ontsteking aan de schildklier 
veroorzaken. De gebruikte hoeveelheid stra-
ling bij röntgenfoto’s van het gebit is echter 
erg laag. Het is uiteraard belangrijk om altijd 
een goede indicatie te hebben voor het maken 
van een röntgenfoto en de cumulatieve stra-
ling gedurende het leven te beperken. 

Behandeling
Zoals hierboven genoemd kunnen leefstijlaan-
passingen zorgen voor verbetering van HT en 
de mondgezondheid. Gunstige anti-inflam-
matoire voeding is zoveel mogelijk onbewerkt, 
met een grote diversiteit aan groente (het 
liefst minstens 400g per dag), bevat ontste-
kingsremmende voedingsmiddelen en geen 
pro-inflammatoire voedingsmiddelen zoals 
suiker en gefrituurde voeding en persoonlijke 
voedingsintoleranties. Het microbioom van de 
mond en de darmen hebben verder baat bij 
gebruik van pre- en probiotica. Goede slaap, 
beweging en ontspanning werken regulerend 
op het immuunsysteem en microbioom en dus 
ontstekingsremmend. Onmisbaar is daarnaast 
het bevorderen van een goede mondgezond-
heid door goed poetsen en flossen, zo nodig 
aangevuld met specialistische tandheelkun-
dige behandelingen.

Conclusie:
De ziekte van Hashimoto is een auto-immuun-
ziekte die naast behandeling met schildklier-
hormoon ook vaak verandering van leefstijl 
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behoeft om de onderliggende auto-immuun-
ontsteking tot rust te brengen en restklachten 
te verminderen. De mond mag hierbij zeker 
niet over het hoofd gezien worden. Door 
interacties met de rest van het maagdarm-
stelsel, het immuunsysteem en de mogelijke 
infecties is het van wezenlijk belang om te 
zorgen voor een goede mondgezondheid en 
een gezond oraal microbioom. Leefstijlfacto-
ren zoals voeding zijn van invloed op verloop 
van infecties en auto-immuunziekten. Bij 
persisterende ontstekingen in de mond moet 

gedacht worden aan een onderliggende HT.
Mensen kunnen veel zelf doen om hun mond-
gezondheid te verbeteren, door te kiezen 
voor gezonde voeding en goede mondzorg, 
voldoende slaap, beweging en ontspanning. 
Bij persisterende of forse infecties in de mond 
is de hulp van een tandheelkundig expert 
gewenst. Ook voor de overige leefstijlveran-
deringen kunnen verscheidene professionals 
ingeschakeld worden voor de juiste diagnose 
en begeleiding. 
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