
Bijnieruitputting, een stille epidemie……  

Ben je moe, zelfs wanneer je voldoende nachtrust hebt gehad? 
Voel je je alsof je volledig bent opgebrand? Wetenschappers 
schatten dat zo’n zestig tot tachtig procent van de westerse 
bevolking hier last van heeft. De grote boosdoener? Hypoadrenia, 
ook wel uitgeputte bijnieren genoemd. 

 “Mildere vormen van bijnieruitputting worden regelmatig gemist 
of verkeerd gediagnosticeerd. Bijnieren zijn als stressklieren 
steeds betrokken bij de meeste chronische ziektebeelden. Cortisol 
medicatie leidt tot zware gevolgen en dient vervangen te worden 
door aangepaste voeding, noodzakelijke voedingssupplementen en 
natuurlijke hormonen.” Aldus orthomoleculair biochemicus 
Walther Fache. 

Chronische stress - de voorloper van bijnieruitputting 

Onder het begrip bijnieruitputting wordt doorgaans verstaan: 
emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of 
afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te 
zijn.  

Mensen die een bijnieruitputting krijgen, zijn dikwijls harde 
werkers met een groot plichtsbesef. Omdat ze volledig opgaan in 
hun werk luisteren ze niet naar de waarschuwingen van hun 
lichaam. Ze werken gewoon door en negeren vermoeidheid, 
concentratieproblemen en andere voortekenen die duiden op een 
toestand van chronische stress die de voorloper is van een 
bijnieruitputting.  

Omdat de bijnieren zo’n belangrijke rol spelen in het endocrien 
systeem, uiten de symptomen zich in een breed scala van 
gezondheidsklachten. Deze lange lijst van ongemakken maakt 
eens te meer duidelijk dat een balans in hormonen van cruciaal 
belang is: 



Signalen en symptomen van uitgeputte bijnieren  

s’ morgens moeilijk uit bed kunnen 

voortdurend vermoeid, niet uitgerust na het slapen 

onweerstaanbare trek in zout of zoet 

overdag en ’s nacht vaak moeten plassen 

lage rugpijn en pijnlijk SI-gewricht 

spierzwakte 

gebrek aan energie 

meer moeite moeten doen voor alledaagse werkzaamheden 

verminderd libido en minder zin in seks 

verlaagd vermogen om stress te verdragen 

langere tijd nodig om te herstellen van ziekten of trauma’s 

duizeligheid bij te snel opstaan 

lichte depressiviteit 

minder plezier in het dagelijks leven 

toename premenstruele klachten  

allergische reacties 

minder goed geheugen  

minder productief 

verminderde concentratie en moeilijker kunnen besluiten 

verminderd geduld en snel geïrriteerd  

moeilijker wakker worden, namiddagdip, ‘s avonds levendiger  

klachten verergeren bij vasten of bij lagere voedselkwaliteit  



Gezamenlijk kunnen deze symptomen een 
bijnieruitputtingssyndroom vormen en tonen een gebrekkig 
aanpassingsvermogen van de bijnieren aan al deze 
stressvormen. Het zijn duidelijke waarschuwingen dat er iets 
moet veranderen. 

Mensen met bijnieruitputting hebben vaak een toename van 
allergische reacties of reageren opeens allergisch op dingen, waar 
ze eerder nooit last van hadden. Dit komt doordat cortisol, wat 
ook een belangrijke ontstekingsremmer is, verminderd wordt 
aangemaakt. Wanneer de cortisolwaarden dalen, krijgt het lichaam 
meer allergische ontstekingsreacties. 

Bijnieruitputting kan ontstaan door (lange periodes) van één of 
andere vorm van stress. Stress kan van fysieke, emotionele, 
psychologische of infectueuze aard zijn, of veroorzaakt worden 
door omgevingsfactoren. Meestal is het een combinatie van 
factoren. De bijnieren reageren hetzelfde op álle soorten stress, 
ongeacht uit welke bron afkomstig! 

Stress, boosheid, angst, schuldgevoelens, negatieve emoties, te 
veel overwerken, te hoge mentale belasting, te veel (duur)sport, te 
weinig slaap, verstoring van je dag-nacht ritme (nachtdiensten), 
ongelukken, chronische ontstekingen, toxische belasting, 
deficienties aan voedingsstoffen, chronische of ernstige infecties.  

Je hoort het overal om je heen. Vooral ook veel vrouwen van 40+ 
zijn moe. Ze slepen zich door de dag heen en kunnen soms nog 
maar nèt aan de dagelijkse ‘verplichtingen’ voldoen.  

Bijnieren en stress regulatie 

De bijnieren zijn twee kleine ‘alpino-petjes’ die bovenop de 
nieren liggen en voor een groot deel bepalen hoe je je voelt en 
zelfs de manier waarop je denkt. In de bijnieren worden meer dan 
vijftig hormonen aangemaakt, waaronder de anti-stress hormonen 



adrenaline en cortisol, het energie hormoon DHEA en de 
geslachtshormonen progesteron en testosteron. Ze zijn daarmee 
onder andere verantwoordelijk voor onze energieproductie, water-
zoutbalans, bloeddruk, metabolisme, hartslag, leverfunctie, het 
immuunsysteem, bloedsuikerspiegel, vetopslag en voor de manier 
waarop we omgaan met stress. 

Stress was oorspronkelijk functioneel: want als we 100.000 jaar 
geleden bedreigd werden, was de stressreactie nodig om te 
vluchten of te vechten voor ons leven. In al die jaren zijn we 
genetisch gezien slechts 0,1 % veranderd en reageert ons lichaam 
nu, hormonaal gezien, nog steeds op precies dezelfde manier. 
Echter, deze fysieke stressreactie (waarbij onze bloedsuikerspiegel 
wordt verhoogd, onze stofwisseling wordt geremd, en ons hele 
lichaam wordt ingeschakeld om te overleven) is totaal niet 
functioneel als je bijvoorbeeld stress hebt omdat je in de file staat 
en te laat komt voor je afspraak. Zoiets is op lange termijn heel 
schadelijk voor je gezondheid.  

De periode van overproductie van cortisol heeft allerlei 
ongewenste bijwerkingen zoals botontkalking, spiermassa verlies, 
een dunnere huid, zwembandje rond je middel, hogere 
bloedsuikerspiegel en verzwakking van je algehele 
immuunsysteem met klachten en kwaaltjes als gewrichtsklachten 
etc. En men denkt dan dat al deze bijwerkingen van stress horen 
bij het ouder worden. Dat is nu precies de valkuil. De signalen van 
je lichaam zijn niet ernstig genoeg om veranderingen in je leven 
aan te brengen.  Mensen slepen zich door de dag en aan het eind 
van de rit is er geen energie meer over voor zich zelf.  

Bijnieruitptting:  minder cortisol 

Ons hormonale systeem is een heel kwetsbaar systeem en 
gevoelig voor allerlei externe invloeden. Zoals bijvoorbeeld het 
eten van suiker, de straling van WiFi en gsm en de herhaaldelijke 



blootstelling aan allerlei andere vormen van uitputtende stress je 
hormonale systeem uit balans kan brengen en je bijnieren kunnen 
uitputten. Je lichaam toont dan alle symptomen van vermoeidheid, 
uitgeput voelen, opgebrand zijn en burnout. Kortom: 
bijnieruitputting.  

Voordat de bijnieren uitgeput raken, hebben ze vaak jarenlang 
overactief te veel cortisol geproduceerd. Wanneer dit voor een 
langere periode aanhoudt, zullen de bijnieren uitgeput raken en 
onderactief worden. Ze zijn dan niet meer in staat om adequaat te 
reageren op stresssituaties met de aanmaak van anti-stress 
hormonen.  Behalve dat het lichaam in dit geval moeite heeft de 
bloedsuiker op peil tehouden, is het ook moeilijker ontstekingen te 
remmen en kan het immuunsysteem zijn werk minder goed doen..  

Bijnieren - oestrogeen dominantie – schildklier 

Je gezondheid, maar ook je stemmingen en je complete 
persoonlijkheid worden bepaald door hormonen. Alle hormonen 
zijn met elkaar verbonden als de draden van een spinnenweb. Trek 
je aan de ene kant, dan trek je het web aan de andere kant scheef. 
Veel vrouwen met bijnieruitputting ontwikkelen klachten 
van oestrogeendominantie, zoals migraine en 
menstruatiestoornissen, overgangsklachten en gewichtstoename. 
Ook bij mannen kan er oestrogeendominantie ontstaan, dit uit zich 
onder andere in borstvorming; ophoping van vetweefsel boven de 
borstspier. Vetweefsel werkt als een hormoonklier en verstoort de 
natuurlijke balans van het lichaam. Oestrogeendominantie heeft 
weer zijn invloed op de schildklier en wordt in verband gebracht 
met hypothyreoïdie. Bovendien hebben uitgeputte bijnieren zelf 
ook weer een remmende werking op de schildklier.  

Bij oestrogeendominantie is de verhouding oestrogeen ten 
opzichte van progesteron uit balans. Omdat progesteron een 
voorloperstof is van cortisol, wordt in het geval van 
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bijnieruitputting progesteron omgezet in deze stof. Hierdoor blijft 
er te weinig progesteron over als tegenhanger van 
oestrogeen. Hormonen zijn boodschapperstoffen. Zij kunnen hun 
boodschap aan de cel geven door zich te binden met een speciale 
receptor op de celmembraan. Cortisol heeft in een aantal 
doelweefsels dezelfde receptoren op de cel als progesteron, 
waardoor de progesteron díe in het lichaam aanwezig is, minder 
werking heeft. Dit samen maakt dat oestrogeen een dominante 
werking in het lichaam krijgt ten opzichte van progesteron. 

DHEA 

DHEA is een hormoon dat wordt geproduceerd in de bijnierschors 
en het daalt vanaf het 30e levensjaar. Het het is één van de meest 
geschikte hormonen tegen stress, veroudering en ziekte. DHEA 
preparaat gebruikers blijken beter opgewassen tegen stress, zijn 
lichamelijk fitter, en hebben minder problemen met slapen en 
overgewicht.  

Stress en veroudering zijn twee oorzaken van een verlaagde 
DHEA. In een gezond lichaam zal een cortisolstijging het DHEA 
doen stijgen, dat dan zelf de cortisolproductie onderdrukt 
(feedback systeem). We hebben dus een controle en 
evenwichtssysteem in ons lichaam. Chronische overproductie van 
cortisol verstoort de balans tussen DHEA en cortisol. Sterker nog: 
een chronische overmaat aan cortisol onderdrukt de DHEA 
productie. DHEA kan gemeten worden door de speekseltest of 
bloedtest.  

DHEA is een hormoon preparaat, dus suppletie dient uitsluitend 
onder toezicht van een gekwalificeerde gezondheidstherapeut te 
geschieden. 

Mensen met een verleden van prostaat-, uterus-, ovarium- of 
borstkanker zouden schade kunnen ondervinden door 
onwenselijke supplementie. De beslissing om DHEA toe te passen 



moet altijd besproken worden met een arts die kennis heeft van 
het gebruik en de functies van DHEA. 

Zoals bij alle hormonen, is ook balans van DHEA belangrijk. Het 
kan een vrij verkrijgbare, kostenbesparende strategie zijn voor een 
breed spectrum aan problemen bij mensen met lage DHEA 
waardes, maar voor optimale dosering moet écht een expert 
benaderd worden. 

Eigen-wijsheid 

Samenvattend is het is vrij simpel. Als een orgaan voortdurend te 
intensief wordt belast dan kan het uitgeput raken. Deze uitputting 
betekent dat er minder hormonen worden aangemaakt. In het 
meest serieuze geval zelfs bijna geen!!! Je produceert bij 
bijnieruitputting dus nog maar heel weinig cortisol. Je voelt je de 
hele dag moe, hebt weinig energie en begint depressieve klachten 
te ontwikkelen.  

Naar de huisarts gaan zal veelal niet baten want onze medische 
wereld (h)erkent bijnieruitputting doorgaans nog niet. Dit komt 
omdat onze artsen meestal alleen iets erkennen dat meetbaar is 
door een lab en dat bestreden kan worden door medicijnen of een 
operatie. De goede huisartsen doe ik nu tekort, maar er is in deze 
tijd meestal geen ruimte meer voor een goed gesprek met 
diepgang waarmee de mogelijke échte oorzaak van een klacht kan 
worden opgespoord. Dus, als je cliënt een vermoedelijke 
bijnieruitputting heeft, dring dan aan op het laten testen van de 
bijnierwaardes in een ziekenhuis. Wil de huisarts daar niet aan, 
dring dan aan op een consult bij een endocrinoloog en laat het via 
hem of haar doen.  

De typische symptomen van bijnieruitputting hebben we al 
genoemd,  naast chronische vermoeidheid horen daar ook 



voedselallergie, luchtweginfecties, bloedsuikerdips, 
immuunziektes, reumatische artritis en fibromyalgie bij. Op 
mentaal niveau zie je een toename van angst, depressieve buien, 
minder helder kunnen denken en verminderde toleratie.  

Dit ontstaat doordat onze hersenen te weinig glucose krijgen door 
een tekort aan cortisol. Veel van deze symptomen zie je ook bij 
een traag werkende schildklier. En dit ziektebeeld kent de 
medische wereld wél. Veel 40+ vrouwen worden gediagnosticeerd 
met een trage schildklier en krijgen hier synthetische medicijnen 
voor waar ze doorgaans niet beter van worden.  

De conclusie kan dus zijn, let op: want wanneer je bijnieren te 
veel en te lang onder druk staan, dan zal het lichaam de 
stofwisseling gaan vertragen (dus de schildklier) om de bijnieren 
te beschermen. Een heel mooi beschermingsmechanisme van de 
natuur om je lichaam in balans te houden. Veel mensen gebruiken 
dus medicijnen (met allerlei nare bijwerkingen) tegen een trage 
schildklier terwijl de oorzaak mogelijk in de bijnieren te vinden is.  

Het ìs ook moeilijk, want mensen met bijnieruitputting zien er 
gewoonlijk normaal uit en gedragen zich ook vrij normaal omdat 
zij vaak veel stimulerende middelen gebruiken zoals koffie, cola, 
energiedrankjes, suikers of andere opkikmiddelen om ’s morgens 
en gedurende de dag nog goed te kunnen functioneren. Maar: 

BIJ IEDERE VERMINDERING VAN DE BIJNIERFUNCTIE 
WORDT ELK ORGAAN EN ELK SYSTEEM IN JE LICHAAM 
NOG MEER AANGETAST! 

Indien er een chronische ziekte is waarbij men lijdt aan 
ochtendvermoeidheid, dan is dat een aanwijzing van een 
betrokkenheid van de bijnieren. Wanneer de arts je 
corticosteroïden wil geven is er sprake van een verminderde 
bijnierfunctie als onderliggende pathologie van het ziekteproces. 
Immers; corticosteroïden proberen de verlaagde cortisolniveaus 
aan te vullen. De cortisolrespons is dan ontoereikend! 



De volgende ziektes vertonen altijd een verminderde 
bijnierfunctie: CVS, hypoglykemie, reumatoïde artritis, 
fibromyalgie, luchtweginfecties en ischemische hartziekten 
(onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier meestal door 
vernauwingen van de kransslagaders). 

Hoe kom je weer in balans? 
• Doe leuke dingen waarbij je de tijd vergeet en zoek 

ontspanning. 
• Train jezelf in positief denken. 
• Ga om 22.00 uur naar bed. 
• Praat over je gevoelens. 
• Doe alles stap-voor-stap, één-voor-één. 
• Eet voldoende goede (verzadigde) vetten. 
• Weet wat je eet en drinkt en wees ook bewust waar je je 

geest mee voedt. 
• Energierovers putten je uit, vermoeien je erg en kunnen 

leiden tot bijnieruitputting. 
• Verwijder zoveel mogelijk stress gevende factoren door je 

focus te veranderen. 
• Denk aan koffie, gebrek aan slaap, junkfood, alcohol, suiker 

en te veel koolhydraten. 
• Ondersteun  de enzymfunctie. De vertering van eiwitten en 

vetten vraagt flink wat spijsverteringsenzymen. Veel mensen 
met bijnieruitputting maken deze verminderd aan. Zij lopen 
het risico daardoor in een negatieve spiraal terecht te komen. 
Je kunt enzymfunctie ondersteunen met gemberthee of een 
goed enzymcomplex. 

• Het is erg belangrijk om buiten te wandelen zodat je daglicht 
opvangt. Het zonlicht is (ook in de winter) heel helend om je 
klok gelijk te zetten met de ritmes van dag en nacht, de zon 
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en de maan. Hormonen hebben een ritme gedurende de dag 
dat wordt aangestuurd door hypothalamus. Het ritme van de 
hypothalamus zelf, wordt geregeld door het dag-nachtritme 
en de seizoenen. De hoeveelheid licht die je hypothalamus 
opvangt via het netvlies van de ogen is bepalend voor een 
gezond ritme. Dagelijks binnen zitten, kunstlicht en laat naar 
bed gaan of heel vroeg opstaan, verstoren dit ritme. 

• Helder (ochtend)licht kan het cortisol niveau snel met zo'n 
50% omhoog brengen. Dat geldt ook voor meditatie. 

• Natuurlijke voedingssupplementen als : 
Vitamine C 2-5 gram ( of Amla: natuurlijke bron van Vit. C en 
B-complex) 

Vitamine B 5 3 x 500 mg + een B –complex (of hazelnoten, 
spirulina). 

Vit E tegen vrije radicalen, beschermt bijnierweefsel en 
regenereert de bijnieren ( of tarwekiemolie, noten, avocado, 
bladgroenten). 

• Mineralen als magnesium 400-800 mg citraat  Gebruik 
magnesium olie. Opname van magnesium via de huid werkt 
nog beter dan oraal. Zelf magnesium olie maken is 
makkelijk. Doe 250 gram magnesiumvlokken in een glazen 
of stenen beker en giet er 250 ml kokend water overheen. 
Roer tot de vlokken zijn opgelost. Laat afkoelen tot 
kamertemperatuur en giet vervolgens in de spuitfles. Spuit 
iedere dag op de huid van je armen, benen en buik. Na een 
half uur kan de huid eventueel afgespoeld worden.Bij 
sommige mensen kan dit wat prikken. Als het erg prikt kun 
je de oplossing verdunnen met water.   

• Controleer je jodium gehalte. Jodium regelt de 
ontvankelijkheid van iedere cel voor hormoonstoffen. In ons 
eten zit helaas niet zo veel jodium. Daarnaast zijn er een 
aantal factoren die de opname verhinderen. Gelukkig kun je 



jezelf heel eenvoudig testen. Smeer voor het slapen gaan op 
de binnenkant van de onderarm een vierkantje van circa 2 x 
2 centimeter in met jodiumtinctuur. Laat het goed drogen, 
want het geeft vervelende vlekken. Is de plek de volgende 
ochtend geheel verdwenen, dan heb je een jodiumtekort. Is 
de plek nog volop zichtbaar en is de jodium dus niet via de 
huid opgenomen, dan heb je geen tekort. Bij een 
jodiumtekort kan je je voeding aanvullen met kelp, kombu, 
nori en andere zeewieren. Ook een dagje aan het strand kan 
je jodiuminname al behoorlijk opkrikken. 

• Als je voortdurend dorst hebt na het drinken van water en 
een uitgedroogd gevoel met een droge mond, als je 
vervolgens om de vijf minuten naar de WC loopt om dat 
water weer kwijt te raken, dan heb je bijnieruitputting. Eén 
simpele toevoeging maakt het verschil tussen vocht 
onttrekken en vocht toevoegen aan je cellen: zout. Drink je 
zout, maar kies je zout zorgvuldig! Maak een Sole 
(geconcentreerde zoutwateroplossing) van Keltisch zeezout 
door eenderde zout te vermengen met tweederde water in 
een leeg jampotje en goed te schudden. Er zullen zoutkorrels 
overblijven op de bodem die niet oplossen, een teken dat het 
water volledig verzadigd is met zout. Los één theelepel van 
deze Sole op in een glas water en begin er de dag mee 
meteen na het wakker worden en sluit er de dag mee af voor 
het slapen gaan. Maar let goed op eventuele negatieve 
bijverschijnselen, zoals vocht vasthouden. 

• Kruiden voor de bijnieren: Ashwaganda, Ginseng, Ginko 
Biloba en Rhodiola. 

•  Bijnierextracten: Nutramin of Biotics.  Deze voeden de 
bijnieren en normaliseren de bijnierfunctie  

• Natuurlijk hebben mensen die uitgeput zijn ook veel baat bij 
een craniosacraal behandeling. Hierbij kan gelet worden op 



Alarm Clock, Immuun-systeem en Hersenwerk. Zelfs diep 
spierwerk op de nieren kan helend zijn. 

• Bronvermelding: Walter Fache bio chemicus/Jesse van der 
Velde 


