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1. HOE WERKEN HORMONEN? 

1.1 Hormonen sturen cellen 

Hormonen zijn chemische stoffen die door klieren worden geproduceerd en via het bloed 
worden vervoerd naar een andere plaats in het lichaam om daar hun werk te doen. 
Hormonen reizen vaak in het bloed gebonden aan transporteiwitten die zeer groot zijn en 
de bloedvaten niet kunnen verlaten. De hormonen zelf kunnen wel door de bloedvatwand 
en drijven tussen de cellen van de weefsels tot ze hun “receptor” gevonden hebben. Als 
het hormoon zijn receptor activeert, stimuleert dat de cel om iets te doen: bvb samentrekken 
of een eiwit produceren. 

 
Figuur 1: Hoe werken hormonen? 

De productie van een hormoon wordt meestal gecontroleerd door een soort” thermostaat “. 
Is er te weinig hormoon in het bloed dan zal de producerende klier gestimuleerd worden ( 
meestal door een ander hormoon) om meer te maken. Als het hormoonpeil te hoog is, zal 
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de stimulatie wegvallen. Dit gelijkt een beetje op de verwarming in ons huis. Is het te koud 
dan zal de thermostaat de verwarming opzetten en als de temperatuur juist is, wordt de 
verwarming uit gezet. Vaak wordt het stimulerende hormoon op zijn beurt ook weer 
gecontroleerd door een ander hormoon ( of hormonen). Er ontstaat zo een gans netwerk 
van hormonen en we spreken dan ook over “hormoonassen”bvb de schildklieras of de 
bijnieras. 

1.2 Hypofyse 

De hypofyse (spreek uit als “hiepoofieze”), soms ook wel hersenaanhangsel genoemd, is 
een kleine klier (ongeveer zo groot als een grote erwt) die met een steeltje aan de hersenen 
hangt en ondersteund wordt door bot ( sella tursica). Ze ligt tussen de 2 ogen op ongeveer 
5 cm diepte. Aan de voorkant van de hypofyse kruisen de oogzenuwen. Deze klier weegt 
ongeveer 0.1 g bij de geboorte en groeit tot gemiddeld 0.6 g bij volwassenen. Ze bestaat 
uit 2 delen: de voorste kwab ( adenohypophyse) en de achterste kwab ( neurohypofyse). 

 
Figuur 2: De hypofyse ligt midden in het hoofd, achter de neusbrug en is via de hypofysesteel verbonden met 
de hypothalamus, een onderdeel van de hersenen. 
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De hypofyse is de dirigent van het hormonaal systeem omdat ze verscheidene hormonen 
maakt die de hormoonproductie in andere klieren zal aansturen: 

• GH = Groeihormoon: stimuleert de groei van oa beenderen en spieren 
• PRL = Prolactine : stimuleert de aanmaak van moedermelk 
• TSH = Thyreoid stimulerend hormoon : spoort de schildklier aan om schildklierhormoon 

te produceren 
• ACTH = Adreno corticotroop hormoon: stimuleert de bijnier om cortisol te maken 
• LH = luteïniserend hormoon : stimuleert de hormoonaanmaak in de teelballen of de 

eierstokken 
• FSH = Follikel stimulerend hormoon: stimuleert de hormoonaanmaak en de rijping van 

zaadcellen of eicellen  in de teelballen of de eierstokken 

Uit het achterste gedeelte van de hypofyse worden de volgende hormonen losgelaten: 

• ADH = Antidiuretisch hormoon : vermindert het waterverlies in de nieren 
• Oxytocine : doet de baarmoeder samentrekken tijdens de bevalling en helpt 

moedermelk vrijzetten uit de borst. Het stimuleert ook sociale interactie. 
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Figuur 3: De hypofyse maakt verscheidene hormonen aan die de werking van andere organen en hormoonklieren 
beïnvloeden. 

De hypofyse wordt zelf gecontroleerd door het deel van de hersenen dat er juist boven ligt: 
de hypothalamus. Sommige zenuwcellen in de hypothalamus maken neurohormonen en 
neurotransmitters  aan die langs de kleine bloedvaatjes in de steel de voorkwab van de 
hypofyse bereiken en daar de aanmaak van hormonen stimuleren of remmen. De aanmaak 
van groeihormoon in de hypofyse, bij voorbeeld, wordt gestimuleerd door groeihormoon- 
releasing hormoon (GHRH) en geremd door somatostatine, die beiden in de hypothalamus 
worden geproduceerd. 

Daarnaast meet de hypofyse ook constant het peil van hormonen die door haar gestimuleerd 
worden.  Als er bij voorbeeld genoeg schildklierhormoon in het bloed zit, zal de hypofyse 
stoppen om de schildklier nog verder aan te porren. Daalt het schildklierhormoon, dan maakt 
de hypofyse weer meer schildklierstimulerend hormoon (TSH) aan.  Dit wordt “positieve of 
negatieve feedback” genoemd. 

Voor de achterkwab van de hypofyse is de situatie iets anders: de uitlopers van sommige 
zenuwcellen in de hypothalamus lopen tot in de hypofyse achterkwab en stellen daar hun 
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hormonen vrij in de bloedbaan. De werking van al deze hormoonsystemen wordt verder 
uitgelegd in de verschillende “hormoonassen” hierna. 

1.3 Groeihormoon IGF-1 

Het gen voor groeihormoon (GH) ligt op chromosoom 17. Vanuit dit gen wordt een eiwit 
gemaakt, opgebouwd uit 191 aminozuren  (bouwstenen van eiwitten). 

 
Figuur 4: Groeihormoon (GH) 

GH  wordt geproduceerd door cellen in de voorste kwab van de hypofyse (zie hypofyse) 
en in de bloedbaan losgelaten in pulsen, vooral tijdens de diepe slaap. Ouders zeggen 
daarom wel eens tegen hun kinderen dat ze niet goed groeien als ze niet genoeg slapen.  
Het is niet zeker dat dit ook klopt. 
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Figuur 5: Productie groeihormoon 

Omdat GH snel wordt afgebroken in het bloed zijn de groeihormoonpieken van zeer korte 
duur, ongeveer 15 min.  Het heeft dus weinig zin om op gelijk welk  moment groeihormoon 
in het bloed te meten.  De kans is immers groot dat er weinig GH te vinden is. Om GH 
te meten moet men eerst een piek uitlokken en dan frequent een bloedstaal nemen om de 
piek niet te missen.Groeihormoon wordt door de hypofyse in het bloed afgegeven in pulsen, 
vooral tijdens de slaap. 

De aanmaak van GH wordt gecontroleerd door minstens 3 neurohormonen die uit de 
hypothalamus komen: GHRH ( groeihormoon releasing hormoon) en ghreline (ook in de 
maag geproduceerd) verhogen de aanmaak, somatostatine remt de aanmaak. Als er veel 
GHRH (stimulator) aanwezig is en weinig somatostatine ( rempedaal) wordt er een pakketje 
GH in het bloed gedeponeerd. De verhouding tussen stimuleren en remmen wordt door 
andere factoren in de hersenen bepaald bvb tijdens vasten (meer GH), sporten (meer GH) 
Daarnaast wordt de groeihormoonaanmaak ook nog geremd door het IGF-1 ( zie verder) en 
gestimuleerd door schildklierhormoon, testosterone (mannelijk  hormoon) en oestrogenen ( 
vrouwelijk hormoon). 
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Figuur 6: Controle van groeihormoonsecretie door GHRH, somatostatine, ghreline en IGF-1. (+  betekent 
stimulator;  – betekent remmend effect) 

De productie van GH is erg hoog bij pasgeborenen en daalt in de kindertijd. Onder invloed 
van de geslachtshormonen stijgt de groeihormoonproductie 2-3 x tijdens de puberteit en is 
ondermeer verantwoordelijk voor de puberteitsgroeispurt. 

Het groeihormoon werkt niet helemaal direct op de groeischijven van de lange beenderen, 
maar zet oa in de lever een “tussenhormoon” vrij:  insuline-achtige groeifactor (IGF-1). 
Zoals de naam aangeeft, gelijkt IGF-1 nogal op insuline en zou het de bloedsuikerwaarden 
doen dalen wanneer het vrij in het bloed zou circuleren. Daarnaast zou het IGF-1, zoals 
insuline na 10 minuten terug afgebroken zijn.  IGF-1 wordt gelukkig in het  bloed vast 
gehouden door minstens 6 bindingseiwitten (IGFBPs) en 1 superbindingseiwit (ALS). Hierdoor 
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blijft het bijna 24 u constant in het bloed aanwezig. We kunnen dus indirect iets weten over 
het GH door het IGF-1 te meten, en dat kan op gelijk welk moment van de dag.  Let wel 
op, het IGF-1 wordt ook beïnvloed door de voedingsstatus en stress situaties. Kinderen die 
slecht eten en gewicht verliezen hebben altijd een laag IGF-1 terwijl ze toch een hoog GH 
hebben. Kinderen met overgewicht maken veel IGF-1 aan waardoor hun GH productie sterk 
onderdrukt wordt. 

 
Figuur 7: IGF-1 

De waarden van IGF-I in het bloed zijn afhankelijk van de leeftijd. Ze zijn laag bij de 
geboorte en stijgen langzaam met de leeftijd bij lagere school kinderen. Door de hoge 
groeihormoonproductie stijgt ook het IGF-1 sterk tijdens de puberteit. Bij volwassenen daalt 
het IGF-I geleidelijk met de leeftijd. 
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Figuur 8: Het groeihormoon en het IGF-1 werken samen om de cellen in groeischijf te laten vermenigvuldigen. 

Groeihormoon wordt vanuit de hypofyse in de bloedbaan afgegeven (1) en stimuleert 
rechtstreeks de reservecellen in de groeischijf om actief te worden (2). Daarnaast stimuleert 
GH oa de lever om IGF-1 te maken (3) en in het bloed af te geven(4). GH promoot ook 
de productie van IGF-1 door de cellen van de groeischijf (5). Zowel het circulerende IGF-1 
als het locaal geproduceerde IGF-1 zullen de geactiveerde cellen in de groeischijf tot delen 
aanzetten en zo de groei van het bot bevorderen. 

Naast het stimuleren van de groei van beenderen, heeft het GH ook andere effecten op 
het lichaam. Sommige ervan zijn rechtstreekse effecten en sommige worden door IGF-1 
gemedieerd: 

Rechtstreekse effecten: 

• Remt de werking van insuline en kan soms de bloedsuikerwaarden verhogen 
• Verhoogde nierwerking 
• Vetverbranding (lipolyse) 
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Effecten via IGF-1 

• Groei van spieren, hart, nieren, lever, lymfeklieren,darmen, bloedcellen, huid, … 

Deze bijkomende effecten van GH verklaren ook sommige neveneffecten van 
groeihormoonbehandeling. 

1.4 Teelbal as 

De teelbal (testis) wordt bij de foetus aangelegd in de buurt van de nieren en zal voor de 
geboorte een hele weg moeten afleggen om uiteindelijk in de balzak (scrotum) aan te 
komen. Indien dit niet volledig gebeurt spreekt men van “cryptorchidie” (= verborgen teelbal). 
Vaak is dit aan 1 kant maar soms kunnen beide teelballen niet indalen.  Meestal blijven de 
teelbal(len) in het lieskanaal zitten maar soms zijn ze gewoon in de buik blijven zitten. 
Teelballen die niet in de balzak zitten ontwikkelen zich na de geboorte niet optimaal en 
kunnen minder of helemaal geen zaadcellen meer produceren.  Om de vruchtbaarheid te 
vrijwaren is het dan ook belangrijk dat de teelbal , liefst voor de leeftijd van 6-12  maanden, 
in de balzak gebracht wordt. Teelballen die in de buik blijven zitten moeten zeker chirurgisch 
opgezocht worden, want er bestaat een (kleine) kans dat er kwaadaardige tumoren in 
verschijnen. 

De teelbal bestaat voornamelijk uit zaadbuisjes die zorgen voor de aanmaak van zaadcellen 
(spermatozoïden).  Tussen deze zaadbuisjes liggen er losse cellen, de cellen van Leydig, 
die verantwoordelijk zijn voor de productie van mannelijk hormoon:  testosteron. 

Testosteron is een steroïdhormoon dat via veel tussenstapjes wordt aangemaakt vanuit 
cholesterol. Het wordt in het bloed getransporteerd door 2 eiwitten: SHBG (sex hormoon 
bindend globuline) en albumine. Slechts enkele procenten circuleert vrij.  Testosterone  heeft 
een dagritme waarbij de hoogste concentraties in het bloed ’s morgens voorkomen en de 
laagste concentraties in de namiddag.  Het is dus belangrijk om het uur van de bloedafname 
te noteren. 

In de meeste weefsels moet testosteron eerst omgezet worden tot het krachtiger 
dehydrotestosteron (DHT) om actief te zijn. Dit gebeurt door middel van een enzyme: “5 
alfa reductase”.  Voor andere effecten wordt het testosteron eerst door het enzyme 
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“aromatase” omgezet tot een vrouwelijk hormoon (!!). Mannen en vrouwen hebben dus 
beiden “mannelijke” en “vrouwelijke” hormonen. 

Testosteron heeft, rechtstreeks of na omzetting, een effect op veel verschillende weefsels in 
het lichaam maar is cruciaal belangrijk voor de voortplanting. 

Tabel 1: Biologische effecten van testosteron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na omzetting tot 
dehydrotestosteron 

groei prostaat, penis, balzak 

 
haargroei in aangezicht , bovenrug en 

borstkas 

 stimulatie talgklieren in de huid 

 …. 

na omzetting tot oestradiol sluiting groeischijven 

 botopbouw 

 effect op vetten in het bloed 

 aderverkalking 

 effecten op de hersenen? 

 stimuleren van groeihormoonproductie 

 verminderen van LH en FSH productie 

 vorming van zaadcellen? 

 …. 

zonder omzetting? spierontwikkeling 

 afremmen vetcelontwikkeling 

 seksueel gedrag 

 …. 
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De testosteronproductie door de Leydig cellen wordt gestimuleerd door een hormoon uit de 
hypofyse: het luteïniserend hormoon (LH). Wanneer er te weinig testosteron in het bloed 
aanwezig is, zal het LH stijgen. Is er teveel testosteron in het bloed dan wordt het LH 
onderdrukt (negatieve feedback). De aanmaak van LH wordt ook beïnvloed door een hormoon 
uit de hypothalamus: LHRH en dat wordt zelf weer gecontroleerd door de voedingsstatus 
en het stresspeil van een persoon via allerlei (neuro)hormonen (leptine, kisspeptine, 
neuropeptide Y,…..). Het is immers te begrijpen dat de voortplanting geen prioriteit is wanneer 
de leefomstandigheden (oa voeding) slecht zijn.  

De productie van mannelijk hormoon is hoog voor de geboorte en tijdens de eerste 6 
maanden van het leven (men noemt dit wel eens de babypuberteit).  Nadien valt de aanmaak 
bijna naar nul terug tot wanneer de puberteit start. 

 
Figuur 9: De productie van testosterone 

De zaadbuisjes in de teelbal zorgen voor de productie van zaadcellen (spermatozoïden). 
Testosteron, LH en een ander hormoon uit de hypofyse, namelijk het follikel stimulerend 
hormoon (FSH),  zijn noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Een belangrijke component 
van de zaadbuisjes zijn de Sertoli cellen. Die zorgen onder andere voor de “voeding” van 
de zich ontwikkelende zaadcellen. Sertoli cellen maken , onder andere, het hormoon inhibine 
B aan dat een remmende factor is voor de aanmaak van FSH ( zie schema). Indien de 
zaadbuisjes beschadigd zijn ( bvb door kankermedicatie) , zal de concentratie van inhibine 
B in het bloed laag zijn waardoor de rem op de aanmaak van FSH vermindert, en de 
concentratie van FSH in het bloed stijgt. 
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Men kan dus heel wat te weten komen over de toestand van de teelbal door LH, FSH, 
testosteron en inhibine B in het bloed te meten. 

 
Figuur 10: Teelbal as 
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1.5 Eierstok as 

De eierstokken (ovaria, meervoud van ovarium) liggen links en rechts van de baarmoeder 
achter de blaas in het bekken.  Ze hebben een ovale vorm.  Bij jonge kinderen weegt een 
ovarium ongeveer 1 gram. Bij volwassenen wegen ze 10-20 gram en hebben ze een lengte 
van ongeveer 5 cm en een breedte van 2-3 cm. 

De eierstokken  bevatten de eicellen.  Deze eicellen worden omringd door een bol die 
bestaat uit 2 lagen van cellen: de granulosacellen aan de binnenkant  en de thecacellen 
aan de buitenkant van de bol.   De eicel, de granulosa cellen en de thecacellen vormen   
een “follikel”. Tussen deze follikels liggen steuncellen, het stroma (Figuur 11). 
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Figuur 11: De eierstokken (ovaria). 

 

Bij de geboorte zitten er in de ovaria ongeveer 1 miljoen eicellen.  Daarvan zullen er maar 
300-400 volledig uitrijpen.  De andere eicellen en follikels zullen geleidelijk verdwijnen. 
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De follikels produceren vrouwelijke hormonen (oestrogenen), mannelijke hormonen 
(androgenen), progesterone en een heel reeks peptiden (inhibine A en B, activines, 
follistatines etc). 

Oestrogenen (oestradiol en oestrone) zijn steroïd hormonen die via veel tussenstapjes worden 
aangemaakt vanuit cholesterol. Ze worden in het bloed getransporteerd door SHBG (sex 
hormoon bindend globuline) en albumine. Slechts enkele procenten circuleert vrij en is actief. 

Oestrogenen hebben een effect op veel weefsels en organen. 

Tabel 2: Biologische effecten van oestrogenen. 

Borst groei van melkgangen 
  
Baarmoeder groei  in lengte en breedte 

 verdikking van het baarmoederslijmvlies 

Vagina verdikking van het slijmvlies 
  
Hypofyse en 
hypothalamus 

stimuleren de productie van groeihormoon 

 onderdrukken productie van LHRH en LH 

Groeikraakbeen verbenen van groeikraakbeen bij hoge concentratie 
  
Bot remmen de afbraak van botweefsel 
  
Lever verhoogde aanmaak van veel eiwitten oa stollingsfactoren 

 verminderde aanmaak van anti stollingsfactoren 
  
Vetten in het bloed verhogen de goede cholesterol ( HDL) 

 verminderen de schadelijke cholesterol  (LDL cholesterol) 
  
Hersenen stemmingsveranderingen 
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De productie van  vrouwelijke hormonen (oestrogenen) wordt geregeld door 2 hormonen 
uit de voorkwab van de hypofyse: LH  en FSH. De aanmaak van LH wordt dan weer 
gecontroleerd door een hormoon, LHRH, afkomstig uit de hypothalamus, een deel van de 
hersenen. De productie van   LHRH wordt dan weer bepaald door nog andere stoffen die 
in de hersenen (neurotransmitters en neuropeptiden) of in andere organen (bvb het 
vetweefsel dat leptine secreteert) worden aangemaakt   Dit LHRH wordt niet continu maar 
in pulsen aangemaakt. 
 
Het systeem werkt dus als een keten die vanuit de hersenen naar de eierstokken loopt: 
neurotransmitters > LHRH pulsen > LH/FSH > oestrogenen. Indien de oestrogenen in het 
bloed hoog genoeg zijn, remmen die de secretie van LHRH en LH  (negatieve feedback:  
zie ‘hoe hormonen werken’). De concentratie van FSH in het bloed wordt vooral geregeld 
door een ander hormoon uit de follikels:  het inhibine B. (Figuur 12). 

 
Figuur 12: Eierstok as bij de geboorte 
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Deze as is actief voor de geboorte en tijdens de eerste 6 levensmaanden (“baby puberteit”) 
maar valt dan bijna stil tot de puberteit begint.  Bij het begin van de puberteit gaat de 
hypothalamus pulsen LHRH produceren waardoor er ook pulsen LH worden gegenereerd, 
die op hun beurt de oestrogenen doen stijgen. Op het einde van de vruchtbare periode van 
een vrouw kunnen de eierstokken niet meer genoeg oestrogenen en inhibine B  maken.  
De rem op de aanmaak van  LH en FSH vermindert en er komt steeds meer LH en vooral 
FSH in het bloed terecht (Figuur 13). 

 
Figuur 13: FSH en LH productie 

De follikels maken ook mannelijke hormonen (DHEA , testosterone). Ja,  vrouwen hebben 
ook een beetje mannelijk hormoon! Die zijn verantwoordelijk voor de haargroei onder de 
armen, in de schaamstreek en op de benen.  Mannelijke hormonen verhogen ook de 
zweetproductie onder de oksels en de talgproductie op het hoofd. Ze zorgen ook voor een 
daling van de stemfrequentie. 

Wanneer de menstruele cyclus op gang komt tijdens de puberteit, zullen de follikels ook 
een derde hormoon produceren:  progesteron. Progesteron is nodig om een zwangerschap 



 

The Belgian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology     Page 20 of 25 
De inhoud en structuur van van dit document en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle reproducties, en vooral het gebruik van 
illustraties of teksten, volledig of als fragmenten, vereisen de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de auteur, NB Solutions bv 
(info@nbsolutions.eu) 

voor te bereiden:  het zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies de eicel kan “ontvangen” 
en doet de melkklieren in de borsten verder uitgroeien. Het verhoogt ook de 
lichaamstemperatuur. (Figuur 14) 

 
Figuur 14: Eierstok as vanaf de puberteit 

In het midden van de cyclus ontstaat er een piek van LH en FSH en hierdoor ontsnapt er 
een eicel uit de eierstok in de eileider (eisprong of ovulatie). Deze eisprong geeft soms 
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pijn,  ‘mittelschmerz” pijn in het midden van de cyclus.   De follikel waarin de eicel was 
“ingepakt” blijft in de eierstok achter (corpus luteum) en begint  nu meer hormonen te maken 
(oestrogenen en progesteron) die het slijmvlies van de baarmoeder (endometrium) dikker 
maken om de eicel te kunnen ontvangen. De hoge hormoonspiegels geven soms ook 
hoofdpijnklachten, spanning in de borsten en stemmingsstoornissen (premenstrueel 
syndroom). Tijdens deze fase van de cyclus worden er ook meer mannelijke hormonen 
gemaakt waardoor de acnépuistjes opflakkeren en het haar vetter wordt. 

Indien de eicel niet bevrucht is daalt het progesteron snel.  Het baarmoederslijmvlies komt 
hierdoor los wat resulteert in een menstruele bloeding.  Ondertussen rijpt er al weer een 
volgende follikel en begint er een nieuwe cyclus. 

 
Figuur 15: Menstruele cyclus 
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1.6 Schildklier as 

De schildklier ligt vlak onder de adamsappel in de hals. Hij ziet er een beetje uit als een 
vlinder, 2 lobben die met elkaar verbonden zijn,  en weegt ongeveer 10 tot 20 gram bij een 
volwassene. De eerste schildkliercellen ontstaan na 2-3 weken zwangerschap  onder de 
tong.  Ze hebben dus een reis in de hals ondernomen om na 7-8 weken op hun uiteindelijke 
plaats in de hals terecht te komen. De verbinding tussen de schildklier en de onderkant van 
de tong verdwijnt normaal maar soms blijven er stukjes van over die later een cyste kunnen 
doen ontstaan. 

 
Figuur 16: Schildklier 

De schildklier maakt de schildklierhormonen thyroxine (T4) en trijodothyronine (T3) aan, maar 
wel 10 keer meer T4 dan T3.  Om schildklierhormonen te kunnen aanmaken, heeft de 
schildklier ongeveer 75 microgram jodium per dag nodig. T4 bevat immers 4 jodiumdeeltjes 
(vandaar T-vier) en  T3 3 jodiumdeeltjes. Kinderen hebben dagelijks ongeveer 100 microgram 
jodium nodig, volwassenen 150 microgram en zwangere vrouwen 200 microgram. Gebrek 
aan jodium tijdens de zwangerschap geeft hersenbeschadiging bij het ongeboren kind. 
Jodium zit vooral in gejodeerd keukenzout, vis en eieren. 

Om deze schildklierhormonen te maken zijn er heel wat chemische stappen nodig waarbij 
verschillende enzymes een rol spelen. Sommige mensen missen één van deze enzymes en 
worden dus geboren met een tekort aan schildklierhormoon. Er zijn ook medicijnen zoals 
lithium, een hoge dosis jodium (!!) enz die de aanmaak van schildklierhormonen kunnen 
blokkeren. 
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Figuur 17: De schildklier bestaat uit duizenden blaasjes ( follikels) die bestaan uit “colloid” omringd door de 
schildkliercellen.   

Deze cellen maken  een eiwit (thyroglobuline) aan en nemen ook jodium op uit het bloed. In het colloid worden 
de jodiummoleculen op de tyrosine residuen van het thyroglobuline  gekoppeld  om zo T3 en T4 te maken. Het 
eiwit wordt terug opgenomen in de schildkliercel en het T3 en T4 wordten ervan afgesplitst en in het bloed 
uitgescheiden. 

De aanmaak en de afscheiding van de schildklierhormonen in het bloed wordt geregeld door 
een ander hormoon, het schildklier(thyreoid) -stimulerend hormoon (TSH) dat in een kleine 
klier aan de onderkant van de hersenen (de hypophyse) wordt aangemaakt. Het systeem is 
eigenlijk nog wat complexer want het TSH wordt op zich gestimuleerd door weer een ander 
hormoon (TRH) dat door een deel van de hersenen (hypothalamus) wordt aangemaakt en 
geremd door dopamine. 

De schildklieras werkt een beetje zoals de thermostaat van je verwarming thuis.  De 
hypophyse en hypothalamus meten constant de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed. 
Als er een tekort aan schildklierhormoon is dan stijgt het TRH en het TSH waardoor de 
schildklier wordt aangespoord om actiever te worden en meer schildklierhormoon te maken. 
Als er teveel schildklierhormoon is, zal het TSH gehalte dalen. 
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Figuur 18: Schildklier as 

Het actieve schildklierhormoon is eigenlijk T3 en niet T4.  Thyroxine (T4) wordt dus eerst 
omgezet naar T3 door specifieke enzymen, aanwezig in bijna alle cellen. Schildklierhormoon 
werkt in op bijna alle delen van het lichaam en stimuleert meestal hun werking. Voor de 
geboorte en tijdens de eerste 3 levensjaren is schildklierhormoon onmisbaar voor de 
hersenontwikkeling. Thyroxine versnelt het hartritme en laat het hart krachtiger samentrekken. 
Het zorgt er ook voor dat het lichaam meer warmte produceert en dat de darmen actiever 
zijn. Thyroxine helpt ook bij de vetverbranding en doet het cholesterol in het bloed dalen. 
Thyroxine stimuleert de kraakbeencellen in de groeischijf en verhoogt ook de aanmaak van 
groeihormoon en IGF-I  (zie groeihormoon as).    
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De schildklier is een vlindervormig orgaan dat in de hals ligt. Het maakt schildklierhormonen 
aan, vooral thyroxine of T4. Dat T4 wordt in bijna alle cellen omgezet in T3. 
Schildklierhormoon heeft veel effecten in het lichaam zoals het verhogen van het hartritme, 
het stimuleren van het samentrekken van de darmen, het verhogen van de warmteproductie 
door de spieren, het afbreken van vetten en cholesterol, enz. 

De productie van schildklierhormoon wordt geregeld door een ander hormoon : het Thyroid 
(schildklier) Stimulerend Hormoon afgekort TSH. Dit hormoon wordt gemaakt in een kleine 
klier die zich onder de hersenen bevindt: de hypophyse. 

De regeling werkt een beetje zoals de verwarmingsthermostaat in huis.  De hypophyse meet 
constant de hoeveelheid thyroxine in het bloed.  Als het thyroxine te laag is, dan maakt de 
hypophyse meer TSH aan . Dit hormoon activeert de TSH receptoren die op de 
schildkliercellen zitten, en stimuleert zo de productie van meer schildklierhormoon.  Is er 
teveel thyroxine in het bloed dan zal het TSH dalen. 


