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Eenduidig advies over innametijdstip levothyroxine ontbreekt

Levothyroxine hoeft niet
half uur voor ontbijt

In het Farmacotherapeutisch Kompas staat dat levothy-

roxine een half uur voor het ontbijt moet worden inge-

nomen. Volgens internist Slee en ziekenhuisapotheker 

Wiltink is dit niet nodig. Wel moet levothyroxine op de 

nuchtere maag worden ingenomen en moet rekening 

worden gehouden met interacties met andere genees-

middelen.

Bij aflevering van levothyroxinetabletten wordt 
stelselmatig op het etiket vermeld: “ten minste half 
uur voor ontbijt innemen”. Deze tekst is ontleend 

aan de KNMP-databank, waaruit veel apotheken hun 
informatie halen. De tekst is daarin opgenomen sinds 1993 
op basis van de bijsluiterteksten van de diverse levothyroxi-
netabletten. Niet in alle bijsluiters staat de aanduiding “half 
uur voor het ontbijt” echter als zodanig vermeld.

Is innemen van medicatie een half uur voor het ontbijt 
in het dagelijks leven problematisch? Onze indruk was, dat 
voor de meeste patiënten 15 minuten of minder een prakti-
sche tijd tussen inname van tabletten en ontbijt is. Een 
beperkte enquête (tabel 1) bij twintig patiënten op onze 
polikliniek bevestigde deze indruk. Het advies levothy-
roxine op de nuchtere maag in te nemen en een kwartier 
daarna te ontbijten, geeft een groter gebruikersgemak. Een 
dergelijk simpeler innameadvies zal de therapietrouw 
maximeren.

Er zijn weinig gegevens over therapietrouw bij gebruik 
van levothyroxine, in tegenstelling tot andere geneesmid-
delen, zoals antihypertensiva, cholesterolverlagers, oestro-
genen en bisfosfonaten. Toch is het wel een van de meest 
voorgeschreven geneesmiddelen. Volgens een schatting 
van de Stichting Farmaceutische Kengetallen gebruiken 
240.000 Nederlanders levothyroxine.

Aan de hand van de beschikbare literatuur over de 
absorptie van levothyroxine adviseren wij de tabletten op 
de nuchtere maag in te nemen. Met het ontbijt hoeft niet 
30 minuten te worden gewacht, binnen 15 minuten ontbij-
ten is ook goed. Als het maar consequent elke dag gebeurt, 
zodat op basis van de TSH- en levothyroxinebepalingen de 
dosis goed kan worden ingesteld. Wel moet worden gelet 
op comedicatie.

Absorptie
Dierlijk schildklierextract werd eind negentiende 

eeuw voor het eerst gebruikt ter behandeling van hypothy-
reoïdie. Identificatie van de verantwoordelijke bestandde-
len, levothyroxine en trijoodthyronine (liothyronine), 
leidde veel later tot de synthese van levothyroxine. 
Levothyroxine kwam commercieel beschikbaar in 1956 
[1]. Het duurde echter tot de jaren zeventig van de twintig-
ste eeuw, voor schildklierhormoonsubstitutie met synthe-
tische levothyroxine de standaardbehandeling werd. Pas 
na de komst van synthetische levothyroxine is een gevoe-
lige bepaling (grenswaarde 0,01-0,02 mU/l) van het thy-
roid stimulating hormone (TSH) ontwikkeld, als maat voor 
de aanwezigheid van levothyroxine en trijoodthyronine in 
serum, waardoor een optimale therapie met levothyroxine 
mogelijk is. Optimale therapie houdt in dat een persiste-
rende hypothyreoïdie en een iatrogene thyreotoxicose 
worden voorkomen [2, 3].

Absorptie van levothyroxine vindt plaats in het jeju-
num en het ileum en is na orale toediening maximaal onge-
veer 80%, maar is afhankelijk van een aantal persoonsge-
bonden factoren, zoals gastro-intestinale aandoeningen en 
motiliteit, zwangerschap, invloed van voedsel, geneesmid-
delen en mineralen [3, 4].

Aanvankelijk werd de absorptie van levothyroxine 
bestudeerd met radioactief gelabelde levothyroxine. 
Gezien de belasting die dit meebrengt voor de patiënt zijn 
ook niet-radionucleaire methoden ontwikkeld om de 
absorptie te bepalen. Dit betreft onderzoeken waarbij 
patiënten levothyroxine innemen na een periode van 
2-3 weken staken van therapie. De toename van de serum-
levothyroxineconcentratie werd gedurende zes uur verge-
leken met gegevens uit de literatuur bij gezonde proef-
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personen. Een schatting van de levothyroxineabsorptie 
kan ook worden gemaakt door de toename van de serum-
levothyroxineconcentratie te vermenigvuldigen met het 
indirect geschatte verdelingsvolume (0,45 × body mass 
index). Met behulp van deze vergelijking kan de procentu-
ele absorptiewaarde berekend worden. Een dergelijke 
methode maakt echter gebruik van zeer onfysiologische 
doses en niet-gebruikelijke toedieningsvormen (drank 
versus tablet) en wordt vooral toegepast bij het bestuderen 
van bio-equivalentie van verschillende generieke levothy-
roxinepreparaten [5].

Invloed van voedsel
Een van de eerste onderzoeken naar de invloed van 

voedsel op de absorptie van levothyroxine is gepubliceerd 
in 1977 [6]. Gezonde proefpersonen kregen of nuchter of 
samen met een ontbijt een orale dosis radioactief gemerkte 
levothyroxine (125I) in tabletvorm (100 μg of 3 mg) en een 
intraveneuze dosis levothyroxine (131I). Bij deze zoge-
naamde dubbelisotopentechniek wordt de absorptie van 
levothyroxine berekend uit de verhouding 125I/131I in 
serum. Voor 100 μg was de absorptie in nuchtere toestand 
79,3 ± 7,2% (n = 13) en niet-nuchter 63,9 ± 10,5% (n = 12). 
Voor 3 mg levothyroxine: nuchter 52,6 ± 4,3% (n = 6) en 
niet-nuchter 43,9 ± 6,5% (n = 6). Er was dus sprake van 
verminderde absorptie bij niet-nuchtere inname. Iedere 
proefpersoon onderging slechts één absorptieonderzoek, 
zodat geen uitspraak mogelijk is over de intra-individuele 
variatie.

Fysiologisch gezien wordt levothyroxine deels omge-
zet in liothyronine; het hormoon dat op hypofyseniveau 
de terugkoppeling regelt naar de schildklier. Door het ont-
breken van een eenvoudige bepaling van vrij liothyronine 
wordt gebruikgemaakt van de bepaling van TSH en levo-
thyroxine. Deze benadering is niet nieuw, maar vonden 
wij in eerdere literatuur: “Het geneesmiddel (levothy-
roxine) werd éénmaal daags in de morgen genomen. Bij 
primaire hypothyreoïdie moet onderdrukking van de 
TSH-waarden het primaire doel van de behandeling zijn 
en patiënten op een substitutiedosis mogen een FT4 in het 
hoognormale of iets bovennormale bereik hebben” [4]. Bij 
secundaire hypothyreoïdie draagt de TSH-bepaling niet 
bij, maar dient de concentratie vrij levothyroxine (FT4) 
hoognormaal of iets boven normaal te zijn [7].

Elliott bestudeerde met behulp van de TSH-bepaling 
het effect van de innametijd op de absorptie van levothy-
roxine. De innametijd werd verzet van 9.00 u in de och-
tend (ongeveer 1 uur na de maaltijd) naar middernacht 
(meer dan 3 uur na de laatste inname van voedsel in de 
vorm van een snack). Deze wijziging in innametijd leidde 

niet tot een significante verlaging van de TSH-spiegel. 
De auteur concludeert dat op basis van deze gegevens 
levothyroxine kan worden ingenomen na het ontbijt of op 
een tijdstip dat de patiënt of de verpleging uitkomt [8].

Twee onderzoeksgroepen hebben aangetoond dat 
voedsel en vezels effect hebben op de absorptie. Als 
patiënten levothyroxine 15 minuten voor het ontbijt inna-
men, was bij eenzelfde dosis levothyroxine het TSH-
gehalte niet goed genormaliseerd, terwijl dat wel het 
geval was bij een interval van 60 minuten na de inname 
[9, 10].

Verschillen in absorptie kunnen ook optreden bij het 
gebruik van verschillende levothyroxinepreparaten en 
het is van belang zo veel mogelijk eenzelfde (generiek) 
preparaat te gebruiken teneinde de interindividuele vari-
atie zo klein mogelijk te houden [3]. In bepaalde omstan-
digheden kan de behoefte aan levothyroxine veranderen 
en dienen de gehalten TSH en FT4 frequenter te worden 
gecontroleerd [11, 12].

Met andere geneesmiddelen
Van een aantal geneesmiddelen (colestyramine, 

sucralfaat, aluminiumhydroxide, ferrosulfaat, calcium-
carbonaat) is al langer bekend dat ze de absorptie vermin-
deren. Onlangs is dat ook aangetoond voor raloxifeen [13] 
en ciprofloxacine [14]. Bij afleveren van levothyroxine 
moet een innameadvies worden gegeven in relatie tot de 
gebruikte comedicatie.

Een verandering in comedicatie wordt niet altijd 
gemeld, vooral bij preparaten die zonder prescriptie ver-
krijgbaar zijn, zoals ‘vitaminepreparaten’, met onder 
andere ijzer of calcium. Het probleem van onbekende 
comedicatie zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de 
toegenomen behoefte aan levothyroxine bij zwangeren, 
die vaker vitaminepreparaten slikken [15, 16]. Middelen 
als rifampicine, carbamazepine, fenytoïne en sertraline 
doen de klaring van levothyroxine toenemen. In deze 
gevallen dient de dosering te worden aangepast. 
Amiodaron blokkeert de omzetting van levothyroxine 
naar liothyronine en vereist eveneens een dosisaanpas-
sing.

Uit de beschikbare literatuur is geen eenduidig advies 
te destilleren omtrent de innametijd van levothyroxine 
ten opzichte van maaltijden. Bij comedicatie dienen inter-
acties overwogen te worden, hetgeen een reden kan zijn 
de comedicatie enkele uren later in te nemen. Onzes 
inziens kan een advies worden gegeven om levothyroxine 
op de nuchtere maag in te nemen zonder verdere restric-
ties ten aanzien van het tijdstip van het ontbijt. Men moet 
bij voorkeur wel elke dag de tablet op dezelfde wijze inne-
men en dan zijn in het algemeen de TSH- en levothyroxi-
nebepalingen adequate methoden om de farmacologische 
toestand te beoordelen ●
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Tabel 1

Uitslag enquête onder twintig patiënten

Vraag Antwoord

Houdt u zich aan het voorschrift van 30 minuten  

tussen inname en ontbijt?

ja: 8 (40%)

nee: 12 (60%)

Welke tijd houdt u in feite aan? 10-15 minuten (60%)

Wat is een praktische tijd tussen nuchter innemen  

van medicatie en het ontbijt?

10-15 minuten (60%)
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