
MODULE 8



Hashimoto HERSTELPLAN     W    2

Module 8: SCHADELIJKE OMGEVINGS-
        FACTOREN

1. CHECKLIST LEVERWERKING
Kruis de symptomen aan waar je nu last van hebt en tel het aantal kruisjes bij elkaar op. 
Zoek daarna de bijbehorende mate van vervuiling op. Heb je een hoge score, maak je geen 
zorgen. Veel Hashimoto patiënten hebben een hoge score voordat ze actief aan de slag 
gaan met het ondersteunen van hun lever. Herhaal deze test over een maand nog eens en 
kijk wat er verbeterd is.

 Acne
 Boosheid
 Onrustig
 Prikkelbaarheid of agressie
 Apathie, lethargie
 Artritis
 Astma, bronchitis
 Wallen of donkere kringen 
 onder de ogen
 Slechte adem
 Boeren of winden
 Eet- of drinkbuien
 Opgeblazen gevoel
 Wazig zien
 Wazig denken
 Aften
 Pijn in de borst
 Chronisch hoesten
 Dwangmatig eten
 Verwarring, moeite met begrijpen
 Constipatie
 Hunkering naar zoet of zout
 Depressie
 Diarree
 Moeite met ademhalen
 Moeite met nemen van beslissingen
 Spijsverteringsproblemen
 Duizeligheid
 Oorpijn, oorinfecties
 Eczeem
 Emotionele buien

 Buitensporige slijmvorming 
 Buitensporig zweten
 Overgewicht
 Vermoeidheid
 Traagheid
 Gevoel van zwakte
 Voedselovergevoeligheden
 Rood worden, opvliegers
 Vaak ziek zijn
 Vaak of dringend urineren
 Kokhalzen
 Vaak keelschrapen
 Genitale jeuk of afscheiding
 Haaruitval
 Hooikoorts
 Hoofdpijn
 Maagzuur
 Netelroos, droge huid of uitslag
 Verstoorde hormoonbalans
 Hyperactiviteit
 Slapeloosheid
 Darm- of buikpijn
 Onregelmatige hartslag
 Jeukoren
 Leerproblemen
 Stemmingswisselingen
 Overgevoeligheid voor chemicaliën
 Misselijkheid – of braken
 Ver- of bijziend
 Een of meer auto-immuunziekten
 Pijn in gewrichten
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 Pijn in spieren
 Slecht concentreren
 Slecht geheugen
 Slechte fysieke coördinatie
 Snelle of bonkende hartslag
 Rusteloosheid
 Suizende oren, gehoorverlies
 Gevoeligheid voor medicijnen en 
 supplementen
 Kortademigheid
 Sinusproblemen
 Onduidelijk spreken
 Niesaanvallen
 Zere keel, heesheid, stemverlies
 Stijfheid, beperking in bewegen
 Verstopte neus
 Stotteren of stamelen
 Gezwollen, rode of plakkerige oogleden
 Gezwollen of verkleurde tong, tandvlees, 
 lippen
 Ondergewicht
 Onverklaarbare zwakte
 Vocht vasthouden
 Waterige of rode ogen

 Totaal aantal symptomen aangekruist.

Score uitleg: 
< 3   Optimaal
3 – 12  Lichte vervuiling
13 – 24  Matige vervuiling
>25  Ernstige vervuiling
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2. CHECKLIST VOOR EEN TOXINEVRIJ HUIS

Controleer je thuisomgeving op veelvoorkomende giftige chemicaliën en kies veiligere 
alternatieven met deze eenvoudige checklist voor een toxinevrij leven.

KEUKEN:
 Gebruik je pannen met een anti-aanbak laag?
 Zo ja, vervang door een variant van gietijzer, keramiek of glas. Kan dat niet, voor- 
 kom dan bakken op hele hoge temperaturen.
 Gebruik je plastic bakjes waar je eten in bewaart? 
 Zo ja, vervang door glazen bakjes. Gebruik plastic bakjes bovendien nooit in de  
 magnetron voor het opwarmen van eten of babymelk.
 Drink je water uit flesjes? 
 Zo ja, koop dan voor onderweg een herbruikbare glazen waterfles.
 Gebruik je voedsel uit blik? 
 Probeer dit te vermijden omdat de binnenkant van blik is gevoerd met BPA.
 Is je groente en fruit nog niet altijd biologisch? 
 Probeer zo vaak als mogelijk organisch en biologische groenten en fruit te kopen.  
 Of kijk waar dit lokaal te koop is bij een biologische boer.

BADKAMER:
 Gebruik je luchtverfrissers? Of anti-kalk spray?
 Beter niet doen. Hier zitten diverse chemische stoffen in die je direct inademt. Ver 
 vang luchtverfrissers door een diffuser met essentiële olie en vervang de anti-kalk 
 spray door een natuurlijke variant: https://www.greenjump.nl/
 Zit er een synthetische ‘fragrance’ of parabenen in jouw verzorgingsproducten? 
 We weten niet wat er in 'fragrance' zit, dus het is het beste om producten te vinden 
 die gemaakt zijn met natuurlijke ingrediënten. Controleer altijd de ingrediëntenlijst 
 om zeker te zijn. Veilige varianten zijn bij tal van webshops te koop, zoals 
 https://www.greenjump.nl/
 Van welk materiaal is jouw douchegordijn? 
 Vermijd vinyl douchegordijnen en laat een nieuw douchegordijn krijgt (wat voor 
 soort het ook is), laat het dan enkele dagen buiten staan voordat u het gebruikt.

https://www.greenjump.nl/
https://www.greenjump.nl/
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3. CHECKLIST VOOR SCHADELIJKE INGREDIENTEN IN 
VERZORGINGSPRODUCTEN

Wist je dat 60% van wat je op je huid smeert ook ín je lichaam belandt? Pak je favoriete 
verzorgingsproducten er eens bij. Welke van onderstaande ingrediënten komen in jouw 
producten voor? 

Vervang de producten met de meeste schadelijke ingrediënten als eerste. Natuurlijk kun je 
ook eerst alles opmaken en dan een voor een vervangen.

 Aluminium  (op etiket: aluminium, aluminiumchloride of aluin)
 Petroleum/paraffine (op het etiket: paraffine, petrolatum of minerale oliën)
 SLS/SLES   (geeft het schuimend effect)
 SILICONEN
 PARFUM of FRAGRANCE
 PARABENEN  (op etiket ingrediënten die eindigen op -paraben)
 PEG    (op etiket: polyethyleneglycol)

Persoonlijk ben ik fan van het merk Loveli & Colour & Spice, maar tegenwoordig kun je 
op veel plaatsen mooie producten kopen!
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NOTITIES
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NOTITIES


