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De schildklier is een vlindervormig orgaan in de hals dat het 

schildklierhormoon produceert. Dit invloedrijke hormoon stuurt veel 

processen in het lichaam aan, zoals de stofwisseling, 

warmtehuishouding, hartfrequentie, stoelgang, stemming, het 

energielevel en het concentratievermogen.  

Voor de productie van schildklierhormoon is jodium een onmisbaar 

ingrediënt. Ons lichaam maakt zelf geen jodium aan, dit moeten we uit de 

voeding halen. Het is belangrijk om voldoende jodium binnen te krijgen, 

want bij een tekort hieraan is de schildklier niet in staat om genoeg schildklierhormoon aan te maken. 

 

Van nature komt jodium voor in zeevis (bijv. ansjovis, zalm, sardientjes, makreel, zeebaars), zeewier en 

drinkwater. Ook eieren en zuivelproducten bevatten jodium. 

In Nederland wordt jodium toegevoegd aan keukenzout en bakkerszout om ervoor te zorgen dat we er 

voldoende van binnenkrijgen. Zo wordt in veel vleesproducten jodium verrijkt (keuken-)zout verwerkt. 

Bakkerszout bevat nog meer jodium dan keukenzout. Daarom vormt brood dat is gebakken met 

bakkerszout de belangrijkste bron van jodium in Nederland. Eerder onderzoek van het RIVM gaf aan 

dat zo’n 40% van de jodium die we dagelijks binnenkrijgen uit brood komt.  

De World Health Organisation adviseert volwassenen om dagelijks 150 microgram jodium te 

gebruiken. Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven is het advies 175-200 

microgram per dag. In Tabel 1 staan enkele voedingsmiddelen en hun jodiumgehaltes weergegeven. 

 

Tabel 1 

Product Jodiumgehalte in microgram per 100 gram* 

Halfvolle melk 15 

Gekookt ei (per stuk) 40 (20) 

Ansjovis uit blik 40 

Volkorenbrood (1 boterham) 60 (20) 

Donker roggebrood (1 snee) 60  (30) 

Zalm uit blik 60 

Gestoomde makreel 115  

Wakame 15.000 

Zeewier (kelp) 25.000 

*getallen zijn afgerond 

 

Het RIVM onderzocht in 2015 de jodiuminname bij Nederlanders tussen de 7 en 69 jaar. Deze bleek over 

het algemeen voldoende, maar is ten opzichte van 2006 wel afgenomen. Deze afname valt deels toe te 

schrijven aan een wijziging in de Warenwet in 2008. Sindsdien mochten vrijwel alle voedingsmiddelen 

worden verrijkt met jodium. Om te voorkómen dat mensen hierdoor te véél  jodium binnenkregen, 

werd het jodiumgehalte in bakkerszout verlaagd. Achteraf blijkt dat voedselproducenten nauwelijks 

extra producten met jodium hebben verrijkt. Verder is de laatste jaren de hoeveelheid zout (en dus ook 

jodium) in brood verlaagd om het productaanbod gezonder te maken. Te veel zout kan bijvoorbeeld 

hoge bloeddruk veroorzaken. Tot slot zijn er de populaire koolhydraatvrije en –arme diëten en de uit 

de gratie gerakende gluten waardoor mensen minder brood eten. Dit kan op den duur een verdere 

afname van de jodiuminname teweegbrengen. Met populatieonderzoek naar de inname en 

uitscheiding van jodium zal dit in de gaten gehouden worden.    
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Wat zijn de gevolgen van een jodiumtekort? 

Struma (ook wel krop): bij gebrek aan jodium zal de schildklier groeien in een poging zo toch genoeg 

schildklierhormoon aan te maken. Wereldwijd is jodiumtekort (nog steeds) de meest voorkomende 

oorzaak van struma. Mensen met een groot struma kunnen slik- of ademhalingsproblemen krijgen. 

Te langzame schildklierwerking: de schildklier mist het hoofdingrediënt dat nodig is  voor de 

productie van schildklierhormoon. Een te trage schildklierfunctie - ook wel hypothyreoïdie - is het 

gevolg. Dit geeft onder andere klachten van vermoeidheid, kouwelijkheid, obstipatie, concentratie- en 

stemmingsstoornissen Een jodiumtekort is zeldzaam in Nederland, maar vormt wereldwijd toch nog 

de grootste oorzaak van hypothyreoïdie. 

Complicaties rondom de zwangerschap: ernstige jodiumtekorten bij zwangere vrouwen verhogen 

het risico op miskramen en vroeggeboorte. Kinderen van vrouwen met ernstig jodiumtekort tijdens de 

zwangerschap kunnen een groei- of ontwikkelingsachterstand ontwikkelen. Voor deze groep vrouwen 

is voldoende jodium in het dieet van extra groot belang. 

 

De bijzondere zoutsoorten zoals Himalaya zout en Keltisch zout vormen een steeds grotere 

concurrent voor de minder feestelijke jozo vaatjes. Aan de meeste van deze zoutsoorten is geen 

jodium toegevoegd. Tip: bestudeer het etiket of de verpakking. Dan zie je of het zout is gejodeerd 

(zoals bijvoorbeeld Baleine zeezoutbussen) en ook of aan bepaalde (afbak-)broden gejodeerd zout is 

toegevoegd. 

Biologisch brood wordt meestal niet bereid met gejodeerd zout. Mensen die uitsluitend biologisch 

brood eten doen er goed aan hun bakker te vragen of deze er gejodeerd zout aan toevoegt. Is dat niet 

het geval, wissel de broodkeuze dan af met brood dat wél met bakkerszout is bereid of zoek naar een 

alternatieve jodiumbron (2x per week vette vis bijvoorbeeld). Een tip voor de thuiskok: gebruik 

bakkerszout of gejodeerd zout als je zelf brood bakt. 

 

 

   
                    Zout verrijkt met jodium 
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Zoals wel vaker geldt: voorkómen is beter dan genezen. Zorg dat je voldoende jodium binnenkrijgt via 

de voeding: brood met gejodeerd zout of alternatieve jodiumrijke producten zoals vette vis. Overmatig 

gebruik van zout – jodiumhoudend of niet – kan schade geven zoals hoge bloeddruk en wordt 

afgeraden (niet meer dan 6 gram zout per dag). 

Hoeveel jodium moeten we dagelijks binnenkrijgen? De geadviseerde dagelijkse hoeveelheid jodium 

voor volwassenen is 150 mcg per dag. Om een idee te geven: 1 theelepel jodiumhoudend zout bevat 

ongeveer 400 mcg jodium. Tijdens de zwangerschap wordt een minimale jodiuminname van 200 mcg 

per dag geadviseerd. Amerika adviseert alle zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven 

om een speciale prenatale multivitamine te nemen met 150 mcg jodium per dag. Dit advies geldt nog 

niet in Nederland. 

Het gebruik van kelptabletten (zeewiertabletten) wordt afgeraden. Het jodiumgehalte van kelp is zo 

wisselend dat je geen idee hebt hoeveel jodium je binnenkrijgt per tablet.  

 

Het is duidelijk dat voldoende jodiuminname belangrijk is. Maar kan het ook te veel zijn? 

 

Wat zijn de gevolgen van een teveel aan jodium? 
Een langdurig  gebruik van teveel aan jodium kan ook schadelijk zijn en kan leiden tot een schildklier 

die te snel werkt: hyperthyreoïdie. Dit gaat vaak gepaard met klachten van vermoeidheid, gejaagdheid, 

hartkloppingen en zweten. De schildklier zal zich bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden 

jodium gaan afsluiten voor jodium via een mechanisme waardoor het geen jodium meer opneemt. Op 

deze manier kan een langdurige overmaat aan jodium uiteindelijk ook leiden tot een te traag 

werkende schildklier (als een soort zelfbeschermingsmechanisme). Mensen bij wie geconstateerd is 

dat de schildklier geneigd is te snel te gaan werken – voorloper op de echte hyperthyreoïdie – wordt 

geadviseerd om voedingsmiddelen die rijk zijn aan jodium – zoals zeewier, wakame – te mijden. Over 

het algemeen wordt afgeraden om dagelijks meer dan 600 microgram jodium te gebruiken. In Tabel 2 

staan enkele stoffen en medicijnen die een te veel aan jodium kunnen veroorzaken. 

 

Tabel 2 

Product Jodiumgehalte  

Kaliumjodide 40 mg per druppel 

Lugol’s oplossing 5 mg per druppel 

Amiodaron 75-200 mg per tablet 

Jodiumhoudend contrast voor CT -scan 400-4000 mg per dosis 

Povidon jodium 10 mg/ml 

Kelptabletten 150 mcg per tablet (dosering wisselt) 

 

Mocht u meer informatie willen inwinnen over jodium en de schildklierfunctie, dan kunt u dit vinden 

bij: 

Voedingscentrum 

Postbus 85700 

2508 CK Den Haag 

www.voedingscentrum.nl 

 

Schildklier Organisatie Nederland 

Stationsplein 139 

3818LE Amersfoort 

085-489 12 36 

www.schildklier.nl 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Interne Geneeskunde: 

 

Locatie De Lairessestraat  

De Lairessestraat 99 

1071 NX Amsterdam 

020 – 305 58 95 

 

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. 

 

Op onze website www.jvg.nl vindt u ons klachtenreglement onder: patiëntinformatie – klachten. 

 

 

 

 


