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Door: rICHArD VErHEESEN

De bekendste klinische uitingen van jodiumte-
kort zijn al lang bekend en zijn hypothyreoïdie, 
cretinisme en (nodulair) struma.1 Deze worden 

geassocieerd met een ernstig en/of langer bestaand jodi-
umtekort. In deel 1 van deze artikelenreeks is aangetoond 
dat Westerse landen hier nog steeds mee te maken hebben, 
met in Europa België als negatieve uitschieter met bijna 65% 
van de bevolking jodiumdeficiënt.2 Maar ook in Nederland 
komen struma en hypothyreoïdie nog steeds veelvuldig 
voor, net als jodiumtekort: ruim 6 miljoen Nederlanders. 

Vreemd is dat vele zeldzame oorzaken in de differentiaal-
diagnose worden opgenomen, maar de bekendste me- 
dische oorzaak voor nodulair struma en hypothyreoïdie 
niet. Subklinische hypothyreoïdie komt in Nederland veel-
vuldig voor. Onbekend is of dit een eerste vroege uiting 
is van jodiumtekort, maar pathofysiologisch is dit aanne-
melijk. In het hieronder aangehaalde onderzoek van Zim-
mermann wordt subklinische hypothyreoïdie wel degelijk 
gekoppeld aan slechts mild, maar langer bestaand jodium-
tekort.3 Ook oudere literatuur laat deze relatie zien.4,5 Hier 
geldt echter hetzelfde: in de differentiaaldiagnose van artsen 
wordt het niet overwogen.

Dossier: jodium in Nederland (3)
Manifeste en minder manifeste uitingen 

De bekende klinische uitingen van jodiumtekort betreffen de schildklier. 
Maar er zijn klinisch minder manifeste uitingen die, zeker wanneer gekeken wordt 
naar de prevalentie, minstens zo belangrijk zijn, maar die nauwelijks de aandacht 
krijgen die ze verdienen. In België is bijna 65% van de bevolking jodiumdeficiënt; 
in Nederland heeft ruim 6 miljoen van de bevolking een tekort. Reden voor het 
samenstellen van een dossier. Deel 3: Klinische aspecten van jodiumsuppletie.

Klinische aspecten van jodiumsuppletie



In het geval van ADHD is het eveneens bijzonder te 
zien dat het gebruikte medicament kunstmatig de do-
paminespiegels hoog houdt. Dopamine wordt gemaakt 
uit tyrosine, waarbij binding van tyrosine onder andere 
gebeurt door middel van jodium. Toch onderzoeken 
we niet of er in de aanvoer van essentiële bouwstenen 
tekorten aanwezig zijn die leiden tot een stagnerende 
dopamineproductie. Echter, de therapie wordt gestart 
met een medicijn dat het eindproduct reguleert.

Theoretische uitingen van jodiumtekort
Tenslotte zijn er meer theoretische overwegingen te 
maken. Indien jodium functioneert als een antioxidant is 
het te verwachten dat de natuurlijke afweer tegen bacte-
riën en virussen afneemt bij een mild tekort. Dit kan lei-
den tot een verhoogd risico van infecties, maar ook van 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van cariës, zeker gezien de 
aanwezigheid van jodium in speeksel. Daarnaast is de 
relatie met enkele maligniteiten zoals prostaatkanker en 
mammacarcinoom sinds enige tijd in de belangstelling, 
alhoewel onderzoek hiernaar nog gering is.11,12

Van hypothyreoïdie is de gewichtstoename een bekend 
verschijnsel en er zijn meerder aanwijzingen dat het jo-
diummetabolisme hierin een rol speelt.
Op grond van eerder genoemd onderzoek naar sociale 
capaciteiten kan worden overwogen of de beperkte so-
ciale tolerantie in onze maatschappij een uiting is van 
verminderde sociale vaardigheden en mede wordt ver-
oorzaakt door onder andere een jodiumtekort. 

Suppletie: op bevolkingsniveau
Idealiter dient jodium in de voeding in voldoende mate 
aanwezig te zijn. Zoals besproken in het eerste deel is 
dat voor jodium niet het geval als wij geen gebruik 
maken van suppletie. In Nederland gebeurt dit door 

Jodiumtekort na zwangerschap
Postpartum schildklierproblemen zijn eveneens moge-
lijk gerelateerd aan jodiumtekort. Dit vooral omdat in 
Nederland het WHO-suppletieadvies tijdens zwanger-
schap en borstvoeding niet wordt opgevolgd en in deze 
periode het ongeboren en zogende kind wel jodium 
van de vrouw wegneemt. Dit zou ook een verklaring 
kunnen zijn waarom hypothyreoïdie vaker bij vrouwen 
wordt vastgesteld dan bij mannen. Het verlies tijdens 
de zwangerschap zullen zij in Nederland, met een be-
perkte jodiumsuppletie via zout, nooit meer kunnen 
inlopen. In dat opzicht verdient ook een vermindering 
van vruchtbaarheid als gevolg van jodiumtekort aan-
dacht, een al lang bekend maar vergeten gevolg.6,7

Cholesterol en jodiumtekort 
Een bekend en vroeg verschijnsel van jodiumtekort is 
een verhoging en verslechtering van het cholesterolpro-
fiel. Veel oude studies hebben het eerder al laten zien en 
recent heeft Zimmermann nog eens aangetoond dat het 
cholesterolprofiel van kinderen met een subklinische 
hypothyreoïdie in een mild jodiumgebrekgebied signi-
ficant verbetert na jodiumsuppletie.3 Als milde jodium-
tekorten, zeker bij langer bestaan, kunnen leiden tot een 
verslechtering van het cholesterolprofiel, is zeer de vraag 
of dit in Nederland niet eveneens een rol kan spelen. Dan 
is de oplossing vele malen goedkoper dan het huidige 
medicamenteuze beleid. Daarnaast is het de vraag of het 
lipidenonderzoek en de gepropagandeerde vetzuren in 
visolie voldoende vanuit dat perspectief zijn onderzocht. 
Visolie en levertraan bevatten immers ook jodium. 

Cognitieve functie, ADHD en jodiumtekort
Daarnaast zijn er diverse studies die laten zien dat de cog-
nitieve en sociale vaardigheden van kinderen, maar ook 
van volwassenen verbeteren met jodiumsuppletie, zelfs 
als er sprake is van slechts een mild jodiumtekort.8,9 

Vanuit dat perspectief is in een kleinschalig onderzoek 
de relatie tussen jodiumtekort tijdens de zwangerschap 
en de ontwikkeling van ADHD bij het kind op latere 
leeftijd aannemelijk gemaakt.10 Tijdens de zwanger-
schap is het kind echter nog beschermd door up-regu-
latie van de jodiumopname in de baarmoeder. Het is 
veel logischer te veronderstellen dat het kind juist ge-
durende de rest van zijn leven een jodiumtekort zal op-
bouwen, net als de moeder, vanwege dezelfde voeding 
die binnen het gezin wordt genoten. 

Mogelijk dat jodiumtekort 

een rol speelt bij kinderen 

met ADHD.
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Gezondheidsraad op deze manier ter discussie stelt. Het 
is de zoveelste ondersteuning voor het feit dat jodium-
tekort in Nederland nog steeds actueel is. Alleen over de 
prevalentie valt te twisten, over de constatering zelf niet.
In de adviezen in beide landen blijft zout het enige trans-
portmiddel en die eenzijdigheid zal altijd blijven leiden 
tot tekorten bij burgers die door eenzijdige eetgewoonten 
of medische adviezen dit onvoldoende binnenkrijgen. 

Suppletie: op individueel niveau
Ook met bovenstaand Belgisch advies zal het niet luk-
ken om 100% van de bevolking te voorzien van een vol-
doende jodiuminname. Indien er verdenking is van een 
individueel jodiumtekort kan individuele en gerichte 
suppletie worden overwogen, zoals artsen dat ook doen 
met suppletie van onder andere ijzer, vitamine B12, fo-
liumzuur, kalium en vitamine B6. 
Een probleem daarbij is het ontbreken van een be-
trouwbare individuele biomarker die gebruikt kan wor-
den om de dosering te titreren. Derhalve zal een meer 
pragmatische aanpak moeten worden gekozen, zoals 
ook bij medicatie vaak gebruikt wordt. Daarbij wordt 
meestal gevaren op de klinische aspecten en verbete-
ring daarvan. Ook in het geval van individuele jodium-
suppletie zal er een verbetering aanwezig moeten zijn 
van klinische symptomen. 
Als startdosering kan de huidige ADH (Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid) van 150 microgram per dag 
worden aangehouden. Uitgaande van een zeer opti-
mistische inschatting van jodiuminname via de voe-
ding van 150 mcg per dag zal daarmee uiteindelijk 300 
mcg dagelijks worden ingenomen. De huidige veilig be-
schouwde maximale dagdosering is in Europa 600 mcg 
en in Amerika 1100 mcg. Overigens is ook dit verschil 
niet wetenschappelijk te onderbouwen.
In enkele studies lijkt er bij suppletie in de beginfase 
vooral een verbetering aanwezig te zijn in het heb-
ben van energie, prikkelbaarheid en fitheid. Klachten 
als spierpijnen reageren veel minder snel. Daarente-
gen wordt door patiënten wel melding gemaakt van 
een verbetering van huidklachten (eczeem, allergie en 
droogte) en infectiegevoeligheid. Geen enkele studie 
echter is opgezet vanuit het moderne principe van de 
randomized control trial (RCT) vanwege het feit dat de 
meeste studies van voor de Tweede Wereldoorlog date-
ren, dus uit de periode van de preventieve en curatieve 
effecten van jodium. 

toevoeging aan keuken- en broodzout. Juist door deze 
eenzijdige suppletieroute bestaat er een aanzienlijk ri-
sico van de aanwezigheid van tekorten, enerzijds door 
een te laag broodgebruik, anderzijds door de verlaging 
van het zoutgebruik, zowel in het hedendaagse brood 
als in de keuken. Daarnaast zijn er de eerder in deel 2 
benoemde risicogroepen.
Recentelijk is hierover ook een advies verschenen 
van de Belgische Hoge Gezondheidsraad.13 In tabel 1 
worden de verschillen met het advies van de Neder-
landse Gezondheidsraad pijnlijk duidelijk. Daar waar 
Nederland de WHO-richtlijn voor zwangere en zo-
gende vrouwen niet implementeert, doet België dit 
nadrukkelijk wel. Verder adviseert de Belgische Hoge 
Gezondheidsraad een jodiumgehalte in het brood-
zout dat drie keer hoger is dan de aanbeveling van 
de Nederlandse Gezondheidsraad. Dit wordt door de 
Belgen verklaard door de zoutvermindering in brood 
en lage broodconsumptie, maar deze is niet lager dan 
in Nederland. Opmerkelijk, als we ons realiseren dat 
een wetenschappelijk onderbouwd advies niet derge-
lijke grote verschillen kan hebben. Zeker niet omdat 
beide landen in elkaars nabuurschap liggen en noch 
bodemgesteldheid, noch geografische ligging noch 
de brood- en zoutconsumptie de verschillen kunnen 
verklaren. Het Belgische advies is realistisch en neemt 
wetenschappelijk onderbouwde WHO-adviezen over 
in tegenstelling tot het Nederlandse advies.  
Zeer recent heeft het RIVM gepubliceerd dat er reden 
voor twijfel is met betrekking tot de ADH van jodium 
voor kinderen tot 3 jaar.14 Dat onderstreept nogmaals 
het belang van de WHO-richtlijn. Verder heeft het 
RIVM middels modellen berekend dat er wel degelijk 
groepen burgers, door de zoutreductie, te kampen krij-
gen met jodiumtekort. Wederom opmerkelijk, aange-
zien deze publicatie van het RIVM het rapport van de 

Tabel 1. Opmerkelijke 

verschillen tussen 

de adviezen van de 

Belgische en Nederlandse 

Gezondheidsraad. Vooral 

het negeren van een WHO-

advies door de Nederlandse 

Gezondheidsraad valt 

hierbij op, terwijl het 

jodiumgehalte in brood een 

zeer opmerkelijk verschil 

vertoont. Wetenschappelijk 

zijn de verschillen niet te 

onderbouwen, waarbij opvalt 

dat het Belgische advies een 

veel logischere onderbouwing 

heeft dan het Nederlandse 

advies en gesteund wordt 

door de WHO.

Zwangere vrouwen

Zogende vrouwen

Jodiumgehalte 

in brood

Nederlandse Gezondheidsraad

Geen advies, WHo genegeerd

Geen advies, WHo genegeerd

65 mg/kg broodzout

Belgische Hoge Gezondheidsraad

Supplement met 100-150 mcg jodium/

dag conform WHo-advies

Supplement met 100-150 mcg jodium/

dag conform WHo advies

200 mg/kg broodzout
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Daarnaast zal een aanzienlijk deel van de patiënten niet (di-
rect) reageren op de jodiumsuppletie. Hiervoor zijn meer-
dere redenen aan te voeren, die hieronder worden belicht.

Wat van jodiumsuppletie te verwachten?
Allereerst is uit vroegere studies duidelijk geworden 
dat effecten van nutriënten pas na een langere periode 
kunnen worden vastgesteld. Dat heeft te maken met het 
feit dat nutriënten natuurlijke onderdelen zijn van het 
metabolisme, in tegenstelling tot medicamenten die in 
principe toxisch zijn en geen onderdeel uitmaken van 
het normale metabolisme. Ook bij de eerste studie naar 
het effect van jodium op struma duurde het onderzoek 
2,5 jaar alvorens het effect duidelijk werd.
Ten tweede betreft het tegenwoordig vooral uitingen 
van een mild tekort, waarbij de klachten veel minder 
evident zijn en het tekort daardoor al langer kan be-
staan. Theoretisch kan daardoor het effect van supple-
tie langer op zich laten wachten of kan er zelfs onom-
keerbare symptomatologie zijn ontstaan.
Ten derde dienen we ons te realiseren dat er gesup-
pleerd wordt in een biochemisch systeem dat bestaat 
uit zeer veel chemische evenwichtsreacties. Het bete-
kent dat ook andere factoren bepalend kunnen zijn 
voor het uiteindelijke effect van jodiumsuppletie. Een 
mooi (theoretisch) voorbeeld van interacties is het vi-
tamine D-niveau onder mensen op Hawaï.15 Bij een 
aanzienlijk percentage bleek ondanks ruime zonexpo-
sitie een tekort aanwezig te zijn, ook na correctie van 
UVB-beschermende factoren. Echter, ten tijde van 
UVB-expositie zal er oxidatieve stress ontstaan in de 
huid. Indien dit onvoldoende kan worden verwerkt zal 
de productie van vitamine D onvolledig zijn en kan een 
tekort ontstaan. In deel 2 is uitgelegd dat zowel vita-
mine C als zeker ook jodium krachtige antioxidanten 
zijn, die beide in de huid voorkomen en waarvan voor 
beide is vastgesteld dat er binnen populaties een tekort 
bestaat bij respectievelijk 15% en 40% van de bevolking. 
Theoretisch is het dus mogelijk dat het geconstateerde 
vitamine D-tekort bij de surfers in het onderzoek wordt 
veroorzaakt door een tekort aan antioxidatieve moge-
lijkheden veroorzaakt door vitamine C en/of jodiumte-
kort. Datzelfde fenomeen kan uiteraard ook in Neder-
land aanwezig zijn. 
In het geval van jodium zijn vooral selenium, zink, 
ijzer, vitamine A, tyrosine, maar ook vitamine D de 
belangrijkste factoren die een rol spelen in het jodium-

metabolisme.15,16 Deze zijn dus medebepalend voor de 
effecten van jodiumsuppletie.
 

Hoogte en manier van doseren
Er zijn vele ideeën over de hoogte van de jodiumdose-
ring die noodzakelijk is voor een positief effect. Daarbij 
is een aantal kanttekeningen te maken.
Allereerst betreft dat de huidige ADH. Deze is gebaseerd 
op het voorkomen van de effecten van een zeer ernstig 
en langdurig jodiumtekort. Zoals de vitamine D-litera-
tuur inmiddels overtuigend heeft aangetoond, is het een 
misvatting om de uitingen in die ernstige situatie te ge-
bruiken als onderbouwing voor de ADH. Ten onrechte 
werd tientallen jaren lang burgers voorgehouden dat er 
geen vitamine D-tekort bestond, terwijl dat wel dege-
lijk het geval was vanuit de huidige inzichten. Derhalve 
dient van alle nutriënten de ADH opnieuw ter discussie 
te staan en zeker in het geval van jodium. Deze fout moet 
zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. 
Op welk niveau de ADH dan wel dient te liggen is spe-
culatief, mede doordat er geen goede biomarker voor-
handen is. Een mogelijkheid zou kunnen zijn voorlopig 
te kiezen voor een verdubbeling tot verdrievoudiging 
van de ADH, overeenkomend met de situatie rond vi-
tamine D en nog steeds ruim onder de oude jodiumge-
haltes in brood in de USA tot 10 jaar terug. Dat heeft 
nooit geleid tot verslechtering van gezondheid, sterker 
nog: een aantal mogelijk geassocieerde ziektebeelden 
was toen minder aanwezig.
Zoals is aangetoond, kan een tekort de biochemische 
evenwichten verstoren en uiteindelijk leiden tot ziekte. 
Ongeacht de genetische achtergrond manifesteert de 
ziekte zich telkens op dezelfde wijze. Hetzelfde kan ui-
teraard ook ontstaan bij een persisterend te hoge dose-
ring. Ook van vitamine B-complex, vrij te verkrijgen, is 
aangetoond dat voortdurend gebruik gedurende enkele 
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PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8549 

Advies betreffende de aanpak om het jodiumaanbod in België te verhogen 

6 mei 2009 

   
 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
In zijn brief van 04.03.2009 gericht aan de Voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
vraagt de heer Marc De Win, Directeur generaal a.i. van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het advies van de HGR betreffende het 
project voorgelegd door het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) rond de 
geleidelijke jodiumverrijking van keukenzout (NaCl) gebruikt voor de productie van brood. Dit 
project beoogt het normaliseren van de jodiuminname in België, vermits deze thans als 
onvoldoende wordt beschouwd. 
 
Om deze vraag te beantwoorden werd het dossier toevertrouwd aan de permanente werkgroep 
VGVV (Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen). 
 
Het advies berust op het standpunt van deskundigen. 
 
 

2. ADVIES  
 
 

1. Het huidig project van het NVGP dat een selectieve (beperkt tot het gebruik van 
jodiumhoudend zout bij de fabricage van brood) en progressieve (om de mogelijke 
risico’s te wijten aan een plotse verhoging van de jodiuminname te vermijden) aanpak 
voorstelt, is goed gestructureerd en wetenschappelijk onderbouwd. 

2. Naast het gebruik van jodiumhoudend zout in de bakkerij dient in het kader van het 
NVGP de consumptie van jodiumrijke voedingsmiddelen te worden aangemoedigd 
(vooral zeevis, schelp- en schaaldieren). 

3. De enige kritische opmerking betreft de wijze waarop de reële jodiuminname van de 
geselecteerde bevolkingsgroepen geëvalueerd wordt. De HGR is van oordeel dat de 
voorziene monitoring voor 2014 en 2019 naast een dosering van jodium, ook doseren 
van creatinine in urinestalen zou moeten omvatten, om het gehalte aan jodium in de 
urine als µg jodium per g creatinine te kunnen uitdrukken. 

4. De HGR staat achter deze monitoring des te meer daar men in de toekomst 
belangrijkere individuele fluctuaties kan verwachten, zowel van de inname via de 
voeding als van de jodiumconcentraties in de urine.  

 

Naar behoud van een optimale 
jodiuminname

Naar behoud van een optimale 
jodiuminname
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oude leerboeken staat. Dit treedt echter slechts in een 
zeer klein percentage van de gesuppleerde personen op. 
Daarnaast is volstrekt onduidelijk waarom ruim 99% 
van de nodulaire schildklierpatiënten geen hyperthy-
reoïdie ontwikkelt. Kennelijk spelen andere factoren, 
bijvoorbeeld een hoge tyrosine-inname via de voeding, 
een rol.
Hypothyreoïdie is veel minder duidelijk gerelateerd 
aan jodiumsuppletie en is, volgens de huidige inzich-
ten, niet terug te voeren op een lang bestaand jodiumte-
kort. De hypothyreoïdie is evenmin direct toe te wijzen 
aan jodiumsuppletie. Weliswaar wordt er een zeer ge-
ringe toename gezien van hypothyreoïdie alsmede van 
anti-TPO-antilichaamvorming, maar nog nooit zijn de 
karakteristieken van de getroffen personen vastgesteld. 
Het betreft altijd populatiepercentages, nooit patiënt- 
gerelateerde gegevens. 

Relatie met selenium
Met de huidige inzichten in het jodium- en schild-
kliermetabolisme dienen ook andere factoren te wor-
den overwogen. Van selenium is bekend dat dit een 
verlaging geeft van de anti-TPO-antilichaamvorming. 
Van selenium is echter ook bekend dat er deficiënties 
bestaan op populatieniveau. Derhalve is het zinvol om 
een aanwezige seleniumdeficiëntie als onderliggende 
oorzaak eerst uit te sluiten. Tevens is bekend dat een 
onvolwaardig eiwitrijk dieet met onvoldoende aan-
wezigheid van tyrosine kan leiden tot hypothyreoïdie, 
waarbij tyrosinesuppletie dit herstelt. Zeker in het geval 
van jodiumsuppletie, na een langer bestaand jodium-
tekort, zal er een hoger beroep worden gedaan op de 
aanwezigheid van tyrosine dan voordien. Ook dit dient 
te worden uitgesloten alvorens jodium als oorzaak aan 
te wijzen. Uiteraard geldt dit uitsluiten van andere fac-
toren ook voor de eerder genoemde nutriënten. 

Jodiumsuppletie en schildklierkanker
Ten derde is er het ontstaan van schildklierkanker. Deze 
incidentie neemt niet toe als er jodiumsuppletie in de be-
volking plaatsvindt. Wel verschuift opmerkelijk genoeg 
de vorm van de maligniteit, waarbij er meer papillaire 
maligniteiten en minder folliculaire vormen worden 
gezien. Dit is gunstig, aangezien de papillaire vorm veel 
beter is te behandelen en een betere prognose kent.19

De angst op bijwerkingen van jodium dateert van ver 
voor de Tweede Wereldoorlog en het is die emotie die 

maanden uiteindelijk leidt tot bloedspiegels 10 maal 
hoger dan de norm en voor vitamine B6 gepaard kan 
gaan met neuropathische klachten.17,18 Dus ook water-
oplosbare vitamines zullen uiteindelijk leiden tot sta-
peling, waarschijnlijk omdat er enzymsystemen nodig 
zijn om de vitamines te kunnen klaren. 
Er is iets voor te zeggen om intermitterend de nutri-
enten te doseren, zodat chemische evenwichten vol-
doende ‘rust’ krijgen en er niet een eenzijdige (ketting) 
evenwichtsreactie gaat ontstaan. Daarmee wordt ook 
meer de natuurlijke manier van eten nagebootst. 
Daarnaast is het verstandig om niet te hoog te doseren. 
Immers, de ideale daghoeveelheid van een nutriënt kan, 
in een systeem waar alle nutriënten optimaal aanwezig 
zijn, veel lager liggen dan in een systeem waar ook nog 
andere tekorten aanwezig zijn. 

Bijwerkingen van jodiumsuppletie
De grootste angst, vooral onder artsen en beleidsma-
kers, is een ontregeling van de schildklier. Dit betreft 
vooral hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie. Beiden ken-
nen een andere achtergrond en kunnen ook niet onder 
dezelfde noemer worden geplaatst.
Hyperthyreoïdie is een bekende bijwerking van jodi-
umsuppletie in een populatie waarin (mild) jodium-
tekort op grote schaal gedurende een langere periode 
voorkomt. Dit heeft te maken met het feit dat er ten 
tijde van jodiumtekort een compensatie plaatsheeft 
waarbij de schildklier overgaat in een nodulair struma. 
De gevormde noduli kunnen uiteindelijk een auto-
noom karakter krijgen. Dat leidt niet direct tot proble-
men zolang het jodiumtekort blijft bestaan. Op het mo-
ment dat er in die situatie meer jodium dagelijks wordt 
ingenomen, kan het autonome karakter naar voren 
komen in de vorm van een hyperthyreoïdie. 
Boeiend daarbij is dat het klassieke klinisch beeld van 
hyperthyreoïdie tegenwoordig nog nauwelijks wordt 
gezien. Dit kan komen doordat een kleiner deel van 
de bevolking een zeer ernstig jodiumtekort heeft en de 
dagelijkse inname van jodium in de afgelopen decen-
nia verlaagd is. De hyperthyreoïdie is dus het gevolg 
van een langer bestaand jodiumtekort en mag derhalve 
nooit een argument zijn om jodiumsuppletie op bevol-
kingsniveau niet te verbeteren. Wel dient in individuele 
gevallen in overweging te worden genomen dat een 
nodulaire schildklier een hoger risico geeft van hyper-
thyreoïdie door jodiumsuppletie, iets dat ook in alle 
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hedendaagse wetenschap nog steeds beheerst en leidt 
tot emotional based evidence. In die tijd werden do-
seringen gebruikt die gemakkelijk het honderdvoudige 
zijn van de huidige doseringen in populaties die lang-
durig en ernstig jodiumdeficiënt waren en daarnaast 
gekenmerkt werden door begeleidende vitaminetekor-
ten vanwege de slechte toegankelijkheid tot volwaar-
dige voeding. Natuurlijk leidde dit tot complicaties en 
dan vooral hyperthyreoïdie, jodisme en thyreotoxische 
crisis, maar dat mag geen reden zijn die emotie ook 
heden ten dage als argument te gebruiken. Daarnaast 
ontbreekt elk wetenschappelijk onderzoek naar de wer-
kelijke reden van de bijeffecten. Zoals ook de WHO on-
derstreept, zijn de voordelen van jodiumsuppletie vele 
malen groter dan de negatieve effecten.2,16

Organische jodiumsuppletie
Een mogelijkheid om bijwerkingen te verminderen zou 
organische suppletie kunnen zijn, hoewel de huidige 
Europese wetgeving dit niet toestaat. Zo kan jodium 
gebonden aan tyrosine, als monoiodotyrosine, worden 
aangeboden via eiwitten. Alleen door dejodering zal dan 
jodium worden opgenomen, een proces dat vooral zal 
plaatsvinden als er onvoldoende jodium aanwezig is. 
Om diezelfde reden wordt bij selenium hiervan al ge-
bruik gemaakt en eten wij al langer brood waarbij het 
gebruikte graan wordt verbouwd op selenium verrijkte 
grond. Dat leidt tot een organische binding en zodoende 
wordt selenium opgenomen als selenomethionine, met 
minder bijwerkingen dan seleniet.
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