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Je bent aangekomen bij de laatste stap van dit programma. Nog een paar mini-stapjes ver-
wijderd van het vaststellen van jouw Persoonlijke Hashimoto Herstelplan. Een persoonlijk 
leefstijlplan propvol tools waarmee jij op elk moment je gezondheid succesvol kunt onder-
steunen.

Je hebt je basiskennis enorm uitgebreid aan de hand van de vijf Hashimoto Masterclasses in 
Stap 1. En in Stap 2 ben je op zoek gegaan naar de omstandigheden, gewoontes en gedra-
gingen die jouw klachten hebben getriggerd of versterkt. Je hebt gekeken naar je medicatie 
en bloedwaarden. Vervolgens heb je jouw manier van denken en omgang met Hashimoto 
onderzocht. Je hebt onderzoek gedaan naar het verbeteren van je slaap en het stabiliseren 
van je bloedsuikerspiegel. Je hebt geëxperimenteerd met aanpassen van je voeding en 
stresslevels. Je hebt je mate van beweging onder de loep genomen én je hebt de bezem door 
je verzorgingsproducten gehaald. Superveel geleerd en superveel gedaan. Chapeau!

En nu is het tijd om al deze informatie terug te brengen naar een overzichtelijk plan van 
aanpak. Jouw Persoonlijke Hashimoto Herstelplan op basis waarvan jij de komende vier 
weken gaat leven. Het enige dat je nu nog moet doen is dit document invullen op basis van 
jouw eigen ervaringen en aantekeningen. Kind kan de was doen.

Dus: pak je werkboeken van Stap 2 er nog even bij en start met het schrijven van jouw 
persoonlijke Hashimoto Herstelplan! 

Succes! 
 
Liefs,
 
Vera Kamphorst

VOORWOORD
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Week 1: MIJN HASIMOTO

  ZO ERVAAR IK MIJN HUIDIGE SITUATIE       WAS            IS NU          WINST
  Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 slecht is en 10 heel goed.

  Beoordeling lichamelijke gezondheid

  Beoordeling mentale gezondheid
  
  Beoordeling schildkliergezondheid 

  Beoordeling  lichamelijke conditie

  Beoordeling gemiddelde energieniveau 

  Beoordeling eetgewoontes 

  Beoordeling zelfzorg

  Beoordeling gevoel van happy zijn

We starten met een evaluatie TOEN & NU. Neem je scores van acht weken geleden over 
en vul nu aan met je score op dit moment en vul ook gelijk de winstpunten in.

  TERMIJNDOELSTELLINGEN           WAS           IS NU         SCORE 
   
  Beoordeling lichamelijke gezondheid 

  Beoordeling mentale gezondheid
  
  Beoordeling schildklier gezondheid
  
  Beoordeling lichamelijke conditie 
  
  Beoordeling gemiddelde energieniveau 

  Beoordeling eetgewoontes 
 
  Beoordeling zelfzorg 
 
  Beoordeling gevoel van happy zijn 
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Mijn ritueel voor innemen van mijn medicatie wordt:

Ik ga mijn spijsvertering verbeteren met/door:

De supplementen die ik de komende 4 weken ga slikken zijn:

  MIJN DOSIS SCHILDKLIERMEDICATIE                           WAS                     IS NU
   
  T4 - Levothyroxine
    
    
  T3 - Liothyronine

  MIJN BLOEDWAARDEN                               WAS                     IS NU   
  TSH      
  
  FT4     

  FT3    

  Anti TPO   

  Anti TG
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Week 2: OMGAAN MET MIJN ZIEKTE

De komende weken ga je op eigen kracht verder. En dat gaat sowieso momenten opleveren 
waarop je de teugels extra laat vieren, of waarin je wordt uitgedaagd om te kiezen tussen 
korte termijn geluk en lange termijn geluk.

Het is niet erg om af en toe voor korte termijn geluk te kiezen. Dat hoort bij een Happy 
leven. Bij veel keuzes kun je gebruik maken van de 80/20 regel. 80 % lange termijn keuzes 
en 20 % korte termijn keuzes. Af en toe een wijntje kan natuurlijk best. En een avondje 
doorzakken op zijn tijd ook. Maar natuurlijk hangt het af van het onderwerp, maar je bent 
volwassen genoeg om hier zelf het onderscheid tussen te kunnen maken. Toch?

Maar: op het moment dat je jezelf laat gaan, of terugvalt in oude patronen, kan het zijn dat 
je enorme teleurstelling voelt in jezelf. Of het idee hebt dat alles voor niets is geweest. 

Denk dan aan jouw beste ik.
• Hoe zou hij/zij met deze situatie omgaan?
• En kies dan zijn/haar reactie!

Schrijf hieronder nog een keer de drie worden die jouw beste ik het beste omschrijven. 
Misschien heb je inmiddels nieuwe?

Mijn “beste ik” is:

Op lastige momenten kan ik gebruik maken van diverse tools, zoals mijn schrijven in mijn 
journal, een wandeling, mijn favoriete meditatie luisteren, een diepe ademhalingsoefening 
doen of contact maken met iemand uit mijn sociale vangnet. Mijn drie favoriete tools voor 
lastige momenten zijn:

1. HOE GA JE OM MET TELEURSTELLING EN TEGENSLAG?

1

2

3

1

2

3
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Familie/vrienden:

Sparringpartner gezondheid:

1

2

3

1

2

3

2. OM MIJN SOCIAAL VANGNET TE VERSTEVIGEN GA IK: 

1

2

3

Gezin/partner:
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Week 3: MIJN SLAAP

Voor een goede gezondheid is een goede slaap en sterk circadiaans ritme essentieel. De 
komende 6 weken ga ik mijn slaap en circadiaans ritme verstevigen en daartoe zal ik:  

→ om   naar bed gaan
→ om   opstaan

Mijn avondritueel ziet er als volgt uit:

Om mijn slaap te verbeteren, ga ik:

Voeding:          Stress:

Omgevingsfactoren:        Overige:

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Vul nogmaals de checklist Slaapkwaliteit in. Is er nog ruimte voor verbetering? 
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Week 4: MIJN BLOEDSUIKERSPIEGEL

Om mijn bloedsuikerspiegel te stabiliseren en insulineresistentie te voorkomen/te 
verminderen neem ik een aantal maatregelen.

Mijn huidig aantal eetmomenten is    per dag en ga dit wekelijks in stapjes 
afbouwen tot

Ik stop met eten en drinken*) om   uur
*) water en kruidenthee is wel toegestaan.

Ik ga op nuchtere maag bewegen. Mijn manieren van bewegen op de nuchtere maag zijn: 

De dagen waarop ik op nuchtere maag ga bewegen zijn:

Ik ga wel/niet starten met een ondersteunend supplement voor het stabiliseren van mijn 
bloedsuikerspiegel.

1

2

3

1

2

3

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4Aantal eetmomenten per dag 

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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Week 5: MIJN VOEDING

Ik ga zorgen voor een gevarieerd voedingspatroon zodat ik al mijn vitamines, mineralen, 
vetten en vezels binnenkrijg. Hiertoe maak ik wekelijks een planning van in ieder geval 3 
ontbijtjes, 3 lunches en 3 diners, zodat ik altijd verzekerd ben van een goede basis.

Mijn favoriete recepten waar ik (bijna) elke week op terug kan vallen zijn:

ONTBIJT

1:

2:

3:

LUNCH

1:

2:

3:

DINER

1:

2:

3:

MIJN MEALPREP-MOMENT(EN) WORDT(EN):

1:

2:
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2. ELIMINATIEDIEET
De procedure voor het opnieuw introduceren van voedingsmiddelen na de eliminatiefase 
is relatief eenvoudig. Maar omdat je deze procedure voor ELK product uit een allergenen-
groep moet herhalen kan de provocatieperiode best lang duren. Het loont echter de moeite 
om erachter te komen waar jij wel of niet op reageert.

Bepaal voordat je begint jouw volgorde van allergenen om te introduceren. Volg dan per 
allergeen onderstaande stappen.

1. Selecteer een product uit de gekozen allergeengroep om opnieuw te introduceren.

2. Begin met een halve theelepel of minder en wacht 15 minuten.

3. Als er reacties zijn, stop dan en zie onderstaande instructies.

4. Als er geen reacties zijn, eet dan een volle theelepel en wacht nog eens 15 minuten.

5. Als er reacties zijn, stop dan en zie onderstaande instructies.

6. Als er geen reacties zijn, eet dan anderhalve theelepels en wacht twee tot drie uur.

7. Als er reacties zijn, stop dan en zie onderstaande instructies.

8. Als er geen reacties zijn, eet dan een normaal deel van het voedsel en wacht minimaal 3  
   dagen.

Introduceer gedurende deze tijd geen ander product en registreer mogelijke reacties aan de 
hand van een checklist. Zie onder.

GEEN REACTIES:
Als er geen reacties zijn kan het product weer in je voedingspatroon opgenomen worden 
en kun je verder gaan naar product 2 van dezelfde allergeengroep op je lijstje.

WEL REACTIE:
Als je op enig moment in dit proces een reactie krijgt, stop dan en elimineer dit product 
weer uit je voedingspatroon. Ga, afhankelijk van de ernst van je reactie, terug naar de 
eliminatiefase totdat je het niveau van gezondheid/ klachtenvrij zijn hebt bereikt die je had 
voordat je begon met introducties. Dit kan een paar dagen of weken duren, maar is belang-
rijk om weer te helen voordat je verder gaat met introducties. Je mist anders de waardevol-
le kennis als je verder gaat, omdat je eventuele reacties dan niet (meer) opmerkt.
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Belangrijke zaken om rekening mee te houden: 
• Als je weet dat je een (ernstige) allergie hebt of een aandoening waardoor je nooit een 

bepaald voedingsmiddel kunt eten, probeer het dan niet opnieuw. Geen enkele hoeveel-
heid van genezing zal bijvoorbeeld een pinda-allergie doen verdwijnen. Blijf gezond 
nadenken.

• Als je een negatieve reactie krijgt verlies dan niet de hoop. Reacties kunnen enorm 
variëren, dus neem de tijd en de moeite om bij te houden wat je voelt aan de hand van 
de checklist. Hoe beter je dit doet hoe beter je een erge reactie voelt aankomen en kunt 
voorkomen, door op tijd te stoppen met introduceren. Hoewel een reacties enorm te-
leurstellend kan zijn, is dit ook waardevolle kennis die jouw lichaam je geeft. Onthoud 
dat een product dat vandaag nog niet kan worden geïntroduceerd op een later moment 
misschien wel kan werken! De negatieve reactie kan erop duiden dat er gewoon nog 
wat meer genezing nodig is voordat het voedsel wordt verdragen.

• Houd er rekening mee dat je misschien merkt dat voedsel wordt verdragen als je het af 
en toe eet, maar niet als je het regelmatig eet. Na verloop van tijd zul je je tolerantie-
drempel ontdekken.
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3. PLAN VAN AANPAK HERINTRODUCTIES
Na minimaal 4 weken ga ik langzaamaan voedingsmiddelen herintroduceren in mijn 
eetpatroon. Ik weet dat ik dit heel geleidelijk moet aanpakken en met 1 voedingsmiddel 
tegelijk. 

→
→
→
→
→
→

1

→
→
→
→
→
→

2

→
→
→
→
→
→

3

→
→
→
→
→
→

4
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4. SIGNALENLIJST PROVOCATIEFASE
Bij de herintroducties let ik extra op de volgende signalen. Ik weet dat een reactie tussen de 
15 min en 72 uur kan optreden. Ik ga dus niet te snel! 

Kan niet wakker blijven 
Niet in slaap blijven 
Niet uitgerust voelen na het slapen 
Niet in slaap komen 

Verlangen naar suiker
Verlangen naar vet eten 
Verlangen naar koffie

Maagpijn/ Brandend maagzuur
Diarree
Boeren
Constipatie
Misselijkheid 
Braken
Gasvorming
Opgeblazen gevoel
Onverteerd eten in ontlasting 

Stemmingswisselingen
Depressie
Lage stresstolerantie
Merkbare toename van angstgevoelens 

 
Uitslag 
Acne 
Roze bultjes of vlekken 
Droog haar, huid of nagels 

SLAAP

CRAVINGS 

SPIJSVERTERING 

HUMEUR 

HUID 

Verlaagd energieniveau 
Vermoeidheid
Dip in middag-energie 

Hoofdpijn 
Spierpijn 
Gewrichtspijn 
Pijn in pezen 
Pijn in huid

Duizelig of licht in het hoofd
Slijm of loopneus
Hoesten of constant keelschrapen 
Jeukende ogen, mond of oren
Niezen 
Ziektesymptomen keren terug of 
verergeren 

ENERGIE

PIJN

DIVERSEN
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Tijdstip: 
Halve theelepel opmerkingen: 

Tijdstip: 
Volle theelepel opmerkingen: 

Tijdstip:
Anderhalve theelepel opmerkingen: 

Tijdstip:
Normaal portie opmerkingen: 

Dag 1 opmerkingen

Dag 2 opmerkingen 

Dag 3 opmerkingen

Dag 4-7 opmerkingen

Resultaat: Ben je gevoelig of ongevoelig voor dit product?

PRODUCT/VOEDINGSMIDDEL:
DATUM:

Zeer Gevoelig

Gevoelig

Matige Gevoeligheid

Ongevoelig

Geen Reactie

5. PROVOCATIEVOEDINGSDAGBOEK
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Week 6: STRESS

Om mijn stress te reduceren ga ik de komende 6 weken actief aan de slag met het vermin-
deren/ elimineren van mijn stressoren. De stressoren die ik hierbij centraal zet zijn:

De acties die ik ga doorvoeren om deze stressoren te verminderen zijn:

Mijn wekelijkse VRIJE DAGDEEL wordt:

1

2

3

4

1

2

3

4
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Week 7: IK GA BEWEGEN 

Plan je beweegmomenten in. De vorm en duur kies je zelf, maar ben je bewust van het feit 
dat er voldoende hersteltijd tussen deze momenten in moet zitten.

Deze beweegmomenten staan los van de liefst dagelijkse momenten waarop je nuchter gaat 
bewegen voor het verminderen van insuline resistentie. Plan daarom beiden in. 

Je kan bijgaand schema uitprinten en goed zichtbaar ophangen, zodat je geen trainings- 
moment meer mist!
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Week 8: JOUW SCHONE LEEFMILIEU 

1. OM MIJN LEVER TE ONDERSTEUNEN GA IK DE VOLGENDE MAAT-
   REGELEN DOORVOEREN. 

 Ik drink 1- 1 ½ liter (bron)water of kruidenthee per dag.
 Ik eet elke dag minimaal 250-300 gram biologische groenten en twee stuks 
 biologisch fruit.
 Ik eet elke dag de vijf kleuren.
 Ik eet dagelijks bittere producten.
 Ik zet leverenergie versterkende voedingsmiddelen in.
 Ik vermijd zoveel als mogelijk lever belastende producten
 Ik kijk kritisch naar mijn gebruik van medicatie.
 Ik vermijd zoveel mogelijk xeno-oestrogenen
 Ik ga extra glutathion bij slikken.

Mijn huis ga ik in mijn eigen tempo ontdoen van toxines en vervangen door:

KEUKEN
Huidig product:    Vervangen door:
→
→
→

BADKAMER
Huidig product:    Vervangen door:
→
→
→

VERZORGINGSPRODUCTEN
Huidig product:    Vervangen door:
→
→
→

SCHOONMAAKPRODUCTEN
Huidig product:    Vervangen door:
→
→
→
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8.2 OPENMAKEN 60 DAY LETTER
Het is zover! Deze week mag jij jouw 60 Day Letter opmaken. Maak er een speciaal  
moment van. In je eentje. In alle rust. Of toch met je partner? Het is aan jou. 

Wat doet het lezen van deze brief met je? 
Hoe was de sfeer van de brief? 
Ben je goed op weg? 
Ben je zaken uit je brief uit het oog verloren? 
Hoe voel je je? 

Deel als je wil je ervaringen met mij door me een berichtje te sturen op vera@hashimoto.nl. 

Ik daag je uit om gelijk deze week een nieuwe brief aan jezelf te schrijven. Vanuit de toe-
komst, maar in de tegenwoordige tijd.... Dit mag een 30 Day Letter zijn, maar ook een 90 
Day Letter, of een 365 Day Letter. 

Zet doelen en voel en schrijf alsof ze al zijn uitgekomen.... 

Je kan deze brief ook via een online aanbieder als Greets of Hallmark per post naar jezelf 
laten sturen….

Veel plezier! 



Werkboek behorend bij Hashimoto HERSTELPLAN   W    20

Heb je minimaal 4 weken volgens jouw Persoonlijke Hashimoto Protocol geleefd en is er 
nog volop verbetering nodig? Gebruik dan onderstaande checklist om te kijken op welk 
gebied je nog de puntjes op de i kunt zetten.

VOEDING
 Ik heb voedingsmiddelen van mijn keuze gedurende de gehele periode voor 100 % 
 geschrapt.
 Ik heb de eliminatiefase minimaal 30-90 dagen gevolgd.
 Ik heb alle ingrediënten gecheckt op de etiketten van voedingsmiddelen die ik at. 
 Ook van het broodbeleg, mijn favoriete sauzen en dressings.   
 Ik heb zoveel mogelijk biologische producten gebruikt
 Ik heb geen zakjes en pakjes meer gebruikt in de keuken.
 Ik eet voldoende groenten en vezels.
 Ik eet elke dag alle kleuren groenten en fruit.
 Ik eet gevarieerd voor een gevarieerde darmflora en opname van voedingsstoffen.

SPIJSVERTERING
 Ik neem mijn tijd om te eten.
 Ik kauw voldoende op mijn eten.
 Ik haast me na een maaltijd niet naar een volgende bezigheid.
 Ik drink geen grote hoeveelheden tijdens een maaltijd. 
 Ik eet groente bij bijna alle maaltijden.
 Ik drink voldoende water gedurende de dag.
 Ik beschik over voldoende maagzuur.
 Ik neem indien nodig spijsverteringsenzymen
 Ik heb dagelijks een gezonde stoelgang. 
 Mijn bloedsuikerspiegel is stabiel. Ik heb geen last van me licht in mijn hoofd voe-
 len of trillerigheid als ik even niet eet. Ook krijg ik geen energie of juist vermoeid-
 heid van een maaltijd. 

CIRCADIAANS RITME & SLAAP
 Mijn slaapkamer is helemaal ingericht op goed slapen.
 Ik slaap iedere nacht voldoende uren.
 Ik kan wakker worden zonder een wekker. 
 Ik krijg overdag voldoende daglicht in mijn ogen.
 Ik gebruik savonds een oranje bril of ik vermijd gebruik van schermpjes minimaal 
 een uur voor bedtijd. 
 Ik ga elke avond op dezelfde tijd naar bed.
 Ik sta elke dag op dezelfde tijd op.
 Ik ga op tijd naar bed.

Week 12: TROUBLESHOOTING
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BEWEGING
 Ik beweeg elke dag minimaal 20 minuten.
 Ik beweeg regelmatig op nuchtere maag.
 Ik doe regelmatig aan krachttraining.

STRESS-MANAGEMENT & ONTSPANNING
 Ik heb elke week een dagdeel helemaal vrij.
 Ik zeg nee als dat nodig is.
 Ik vraag om hulp als dat nodig is.
 Ik ben actief bezig met het terugdringen van de stressoren in mijn leven.
 Ik heb een avondroutine, waardoor ik ontspannen aan de nacht begin. 
 Ik geef mijn lichaam tijd om bij te komen van spannende momenten of inspannen
 de activiteiten. 
 Ik beoefen mediteren of Yoga.
 Ik ga regelmatig naar buiten/ de natuur in.
 Ik heb een stevig sociaal netwerk om me heen waar ik mij door gesteund voel.
 Ik maak tijd voor sociale contacten.
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De ziekte van Hashimoto ontwikkelt zich over een langere tijd. Je mag daardoor niet ver-
wachten dat het met 4 weken helemaal weg is. Wel mag je verbeteringen verwachten. 

Desondanks kunnen er in jouw lichaam nog omstandigheden zijn die jouw lichaam in een 
gevaar-stand houden. En soms is het daardoor goed om nog even samen de puntjes op de i 
te zetten of een aanvullend onderzoek aan te vragen.

Speciaal voor deelnemers aan dit programma heb ik een online spreekuur, waarin we 
samen jouw Herstelplan nalopen en kijken welke dingen we over het hoofd zien. Kijk voor 
meer informatie hierover in de Online Academy.  

Wil je hierna verder met een van de thema-programma’s van Happy Hashimoto, Grip  
op Gewicht of Eindelijk meer Energie?  Dan ontvang je een flinke korting. Mail me op 
vera@hashimoto.nl en ik stuur je de kortingscode toe. 

Ik wens je veel succes op je reis richting een Happy leven met jouw Hashimoto.

Liefs, 
 
Vera Kamphorst

NAWOORD


