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VOORWOORD  
 
 
Doelstelling 
Deze richtlijn is een document met aanbevelingen voor de behandeling van patiënten met primaire 
schildklierfunctiestoornissen. De richtlijn is vooral gericht op de behandeling van deze patiënten in de 
tweede lijn. De richtlijn sluit aan op de NHG standaard Schildklierfunctiestoornissen, die adviezen 
geeft voor de behandeling in de eerste lijn. 
 
Richtlijngebruikers 
De richtlijn is primair geschreven voor internisten. De richtlijn is ook te gebruiken door andere 
specialismen, die in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met patiënten met 
schildklierfunctiestoornissen.  
 
Samenstelling van de werkgroep 
Er is een multidisciplinaire werkgroep gevormd, waarin de disciplines zijn vertegenwoordigd die bij de 
diagnostiek van schildklierfunctiestoornissen betrokken zijn en de disciplines die te maken hebben 
met behandeling van patiënten met schildklierfunctiestoornissen. Tevens zijn in de werkgroep de 
verschillende patiëntenverenigingen vertegenwoordigd. Deze patiëntenverenigingen hebben zich 
verenigd in de werkgroep CRoSS, commissie richtlijnontwikkeling samenwerkende 
schildklierpatiëntenorganisaties.  
Alle leden van de werkgroep zijn door de wetenschappelijke verenigingen respectievelijk de 
patiëntenverenigingen aangewezen als hun vertegenwoordiger.  
 
Werkwijze van de werkgroep 
De richtlijn is ontwikkeld volgens het principe van evidence based richtlijnontwikkeling.De werkgroep 
heeft gedurende ruim 2 jaar aan de conceptrichtlijn gewerkt. Voor enkele onderwerpen zijn 
subwerkgroepen gevormd, die conceptteksten hebben voorbereid. Alle concepten zijn vervolgens in 
vergaderingen plenair besproken en door de plenaire werkgroep geaccordeerd. 
Op de conceptrichtlijn hebben de deelnemende wetenschappelijke verenigingen en 
patiëntenverenigingen hun commentaar kunnen leveren. De werkgroep heeft de ontvangen reacties 
beoordeeld en verwerkt in de definitieve conceptrichtlijn.  
De richtlijn is vervolgens in april 2007 door de Algemene Ledenvergadering van de NIV aangenomen. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Bij aanvang heeft de werkgroep een groot aantal uitgangsvragen geformuleerd. Deze zijn de basis 
geweest voor systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline en Embase. Voor enkele 
zoekvragen, met name over schildklierziekten en arbeid, is daarnaast de database Psycinfo 
geraadpleegd.  
De systematische zoekacties hadden betrekking op de periode tot medio 2005. In de richtlijn wordt 
hier en daar een recent onderzoek aangehaald dat is gepubliceerd na de termijn waarop de 
zoekacties zich hebben gericht. In die gevallen wordt de publicatiedatum uitdrukkelijk vermeld. 
De conclusies zijn gebaseerd op geselecteerde artikelen met de hoogste bewijskracht. De mate van 
bewijs is bij de conclusies aangegeven. Hierbij is de indeling gebruikt die in tabel 1 staat vermeld. 
Om tot een aanbeveling te komen zijn er naast het wetenschappelijk bewijs vaak ook andere aspecten 
van belang, bijvoorbeeld organisatorische aspecten, patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van 
expertise of technieken, maatschappelijke consequenties of kosten. Deze aspecten worden 
beschreven in de overige overwegingen. De conclusie op basis van de literatuur wordt hier in de 
context van de dagelijkse praktijk geplaatst, er kan een afweging van voor- en nadelen plaatsvinden. 
De uiteindelijke aanbeveling is het resultaat van de geformuleerde `evidence` in combinatie met deze 
overwegingen. 
Het opstellen van de richtlijn in dit format heeft als doel de transparantie van de richtlijn te verhogen.  
  
Onafhankelijkheid van werkgroepleden 
De leden van de werkgroep die deze richtlijn heeft ontwikkeld, hebben geen financieel of zakelijk 
belang bij de aanbevelingen die in de richtlijn worden gedaan. 
 
Juridische betekenis van richtlijnen  
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen 
inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg 
te verlenen. Aangezien richtlijnen uitgaan van `gemiddelde patiënten` kunnen zorgverleners in 
individuele gevallen zonodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn. Afwijken van de richtlijn is, 



Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen  mei 2007 

 4

als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt 
afgeweken, wordt aangeraden om dit beargumenteerd, gedocumenteerd en waar nodig in overleg met 
de patiënt te doen. 
 
Herziening 
Uiterlijk 5 jaar na verschijnen van de richtlijn wordt door de NIV beoordeeld of deze richtlijn nog 
actueel is.  De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen wanneer nieuwe ontwikkelingen het 
nodig maken om eerder een herzieningstraject te starten. 
 
 
Tabel 1. Mate van bewijs op basis van gepubliceerde literatuur 
 

Bewijskracht Criteria 
  

 Studies betreffende diagnose / diagnostiek 
A1 Onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief gevolgde 

goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te 
onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische 
uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis worden gebruikt en voldoende 
rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid van diagnostische tests 

A2 Onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn gedefinieerd voor de 
te onderzoeken test en voor een referentietest, met een goede beschrijving van de test en de 
onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten 
betreffen, er moet gebruik zijn gemaakt van tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten 
van de test en de ‘gouden standaard’ moeten onafhankelijk zijn beoordeeld 

B Vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en populatie, maar niet de 
kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd 

C Niet-vergelijkend onderzoek 
D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
  

Studies betreffende preventie of behandeling 
A1 Systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de 

resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn 
A2 Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit (gerandomiseerde, dubbelblind 

gecontroleerde trials) van voldoende omvang en consistentie 
B Gerandomiseerde klinische trials of systematische reviews, die niet voldoen aan de niveau A criteria
C Niet-gerandomiseerd onderzoek of cohortonderzoek 
D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
   

 Studies betreffende etiologie en prognose 
B1 Vergelijkend observationeel onderzoek (cohortonderzoek, patiëntcontroleonderzoek) van goede 

kwaliteit 
B2 Vergelijkend observationeel onderzoek (cohortonderzoek, patiëntcontroleonderzoek) van matige 

kwaliteit 
C Niet-vergelijkend onderzoek 
D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 

 
Tabel 2. Niveau van bewijs van de conclusies 
 

Niveau van 
bewijs 

Criteria 

Niveau 1 Gebaseerd op één systematische review (A1) of ten minste twee, onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerde, onderzoeken van niveau A2 

Niveau 2 Gebaseerd op ten minste twee, onafhankelijk van elkaar uitgevoerde, onderzoeken van niveau B 
Niveau 3 Gebaseerd op één onderzoek van niveau A2 of B of onderzoek van niveau C 
Niveau 4 Gebaseerd op de mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
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I. DIAGNOSTIEK VAN SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN 

 
 

I.1. Inleiding 
Schildklierziekten komen vaak voor, bij vrouwen ongeveer vier maal zo vaak als bij mannen. Bij 
volwassen vrouwen is de prevalentie van hypothyreoïdie 3.5/1000 en van thyreotoxicose 0.8/1000(1). 
Omdat het begrip schildklierziekte strikt genomen niet het hele spectrum van klinische afwijkingen ten 
gevolge van een verminderd of toegenomen schildklierhormooneffect omvat wordt hier verder 
gesproken over stoornissen in de schildklierhormoonhuishouding. 
De schildklier produceert vooral een inactief pro-hormoon (thyroxine = T4; circa 120 nmol/dag), dat in 
andere weefsels wordt omgezet in het biologisch actieve hormoon T3. T3 is voor 20% afkomstig van de 
schildklier en voor 80% van T4 door perifere omzetting (totaal circa 40 nmol/dag). Perifere weefsels 
kunnen de beschikbaarheid van biologisch actief schildklierhormoon dus zelf reguleren. T4 en T3 zijn 
grotendeels gebonden aan transporteiwitten (circa 75% aan TBG (= thyroxinebindend globuline) en 25% 
aan (pre-)albumine; slechts 0,02% van T4 en 0,3% van T3 is ongebonden en biologisch actief). 
Uiteindelijk komt het effect van schildklierhormoon tot stand door specifieke binding van T3 aan 
kernreceptoren. 
De schildklierhormoonhuishouding wordt gereguleerd door een homeostatisch mechanisme via 
negatieve terugkoppeling van schildklierhormoon op de hypothalame afgifte van TRH 
(= thyrotropin releasing hormone) en op de hypofysaire afgifte van TSH (= thyroid stimulating hormone).  
 
 
I.2. Diagnostiek van stoornissen in de schildklierhormoonhuishouding 
Bij het vermoeden van een stoornis in de schildklierhormoonhuishouding staan verschillende 
methoden ter beschikking. 

• Biochemische methoden 
• Afbeeldende technieken: 

o Nucleair geneeskundig onderzoek 
o Echografie 

 

I.3. Biochemische parameters in relatie tot de schildklierhormoonhuishouding 
De meest geschikte test voor het beantwoorden van de vraag of er een stoornis is in de 
schildklierhormoonhuishouding is een bepaling van het serum TSH-gehalte (figuur 1).   
Bij het aanvragen en interpreteren van biochemische schildklierhormoonbepalingen is het belangrijk zich 
te realiseren dat er vele pre-analytische en analytische factoren zijn die afwijkingen in de biochemische 
uitslagen kunnen veroorzaken. Een belangrijk aspect is het gebruik van geneesmiddelen. Er zijn veel 
geneesmiddelen die afwijkingen in de schildklierhormoonhuishouding geven. Een aantal staat genoemd 
in tabel 3. 
 
Tabel 3. Effecten van geneesmiddelen op analytische en pre-analytische factoren bij de diagnostiek van 
stoornissen in de schildklierhormoonhuishouding.  
 
Remming TSH secretie  Dopaminergica, glucocorticosteroiden, somatostatine-analoga 
Remming T4 secretie  Amiodarone, lithium 
Stimulering T4 secretie  Jodide, amiodarone (thyreoïditis) 
Gestoorde absorptie T4  Sucralfaat, cholestyramine, ijzerverbindingen, sondevoeding 
Stimulering TBG synthese Oestrogenen, opiaten 
Remming TBG synthese Androgenen, glucocorticosteroiden 
Remming 5’ deiodase   Amiodarone, beta-blockers, glucocorticosteroiden 
Dissociatie TBG – T4 Carbamazepine, fenytoine, furosemide, heparine (indirect)   
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Figuur 1. Interpretatie biochemische bepalingen van schildklierhormoonhuishouding 
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I.3.1 Thyreoid Stimulerend Hormoon; Thyrotropine (TSH) 
 
I.3.1.1 Fysiologie 
TSH bestaat uit een α-keten (dezelfde als in HCG, LH en FSH) en een specifieke ß-keten. De 
halveringstijd in plasma is 30-60 min. Er is een gering circadiaan ritme met een dal in de middag en een 
amplitude van 1-2 mU/l. De synthese vindt plaats onder invloed van TRH en T3 in de hypofyse; 
negatieve feedback vindt plaats via T3 en T4. De individuele TSH-grenswaarden zijn nauwer dan de 
referentiewaarden en worden gereguleerd door een eigen ‘thyreostaat’. TSH is de gevoeligste maat voor 
de schildklierhormoonhuishouding.  
 
I.3.1.2 Indicatie  
• Eerste diagnostiek van afwijkingen in de schildklierhormoonhuishouding 
• Ondersteuning diagnostiek van hypofysaire of hypothalame stoornissen 
• Controle van de behandeling van (sub)klinische hyper- of hypothyreoïdie  
 
I.3.1.3 Bepalingsmethoden 
zie: http://www.nacb.org/lmpg/thyroid/3d_thyroid.doc 
TSH wordt bepaald met behulp van een immunometrische methode (sandwich immunoassay). Hierbij 
worden twee antilichamen gebruikt die tegen verschillende plaatsen op het TSH-molecuul zijn gericht. 
Het ene is gebonden aan een vaste drager, bv. een suspensie van magnetische deeltjes. Het andere 
draagt een merker, die een fluorescentie- of chemoluminescentiesignaal uit kan zenden of een stof kan 
genereren die een dergelijk signaal uitzendt. De klassieke ‘Immunoradiometric Assay’ (IRMA) werkte 
volgens hetzelfde principe maar is thans grotendeels hierdoor vervangen. 
Beide antilichamen zijn in overmaat aanwezig en binden het TSH-molecuul dat zodoende een 
verbinding vormt tussen de merker en de vaste drager. De hoeveelheid gemerkt antilichaam die op 
deze wijze met de vaste drager is geassocieerd, is daardoor een rechtstreekse afspiegeling van de 
TSH-concentratie. 
Tegenwoordige bepalingen bezitten ‘3e generatie’ specificaties, dat wil zeggen dat de detectielimiet 
niet hoger dan 0,01 mU/l ligt en de functionele gevoeligheid ten minste < 0,02 mU/l is.  
 
I.3.1.4 Referentiewaarden 
Voor volwassenen wordt meestal 0,4-4,0 mU/l als referentiegebied voor euthyreoïdie gehanteerd. De 
waarden zijn log-normaal verdeeld (2). Binnen een individu ligt het TSH-referentiegebied nauwer (3). 
Ondanks discussie over de bovengrens van het referentiegebied lijkt een aanpassing naar beneden 
niet gerechtvaardigd (4).  
 
I.3.1.5 Analytische problemen 
Een belangrijke oorzaak van analytische problemen is het gebruik van geneesmiddelen (zie tabel 3) 
en de aanwezigheid van human anti-mouse antibodies (HAMA’s)(5). De aanwezigheid hiervan kan 
door middel van aanvullend laboratoriumonderzoek worden vastgesteld.  
 
I.3.1.6 Interpretatie  
De meest geschikte test voor het beantwoorden van de vraag of er een stoornis is in de 
schildklierhormoonhuishouding is een bepaling van het serum TSH-gehalte.   
 
Primaire diagnostiek 
Serum TSH-concentratie binnen de referentiewaarden 
Een TSH-concentratie binnen de referentiewaarden sluit een schildklierfunctiestoornis vrijwel uit 
(negatief voorspellende waarde 99.7%)(6,7), met uitzondering van de zeer zeldzame entiteiten 
centrale hyper- en hypothyreoïdie, waarbij de serum TSH-concentratie zich binnen de 
referentiewaarden kan bevinden, terwijl de serum vrij T4-concentratie verhoogd resp. verlaagd is.  
 
Serum TSH-concentratie lager dan referentiegebied  
Een verlaagde serum TSH-concentratie gepaard gaande met een verhoogd FT4 is vrijwel bewijzend 
voor een thyreotoxicose. Uiteraard dient vervolgens onderzoek te worden gedaan naar de oorzaak van 
de thyreotoxicose. 
Een verlaagde serum TSH-concentratie met normaal FT4 kan passen bij een T3-toxicose. T3-
thyreotoxicose kan voorkomen bij multinodulair struma en beginnende M. Graves. Een andere 
mogelijkheid is NTI (non-thyroidal illness) (de serum T3-concentratie is dan vaak verlaagd). Wanneer 
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deze mogelijkheden niet aan de orde zijn en er geen sprake is van analytische problemen spreekt men 
van subklinische hyperthyreoïdie (zie verder).  
 
Serum TSH-concentratie hoger dan referentiegebied 
Een verhoogde serum TSH-concentratie wijst meestal op een tekort aan schildklierhormoonwerking. 
De oorzaak is meestal in de schildklier gelegen, hoewel bij centrale hypothyreoïdie TSH-waarden tot 
15 mU/L kunnen voorkomen (8).  
Een verhoogde serum TSH-concentratie met een normaal serum FT4 kan passen bij een herstellende 
schildklier na NTI, waarbij de TSH-concentratie kan oplopen tot >20 mU/l. In andere gevallen spreekt 
men van subklinische hypothyreoïdie (zie verder).  
In zeldzame situaties is naast de TSH-concentratie ook de vrij T4-concentratie verhoogd. Er kan 
sprake zijn van analytische interferenties, een TSH-producerend hypofyseadenoom of 
schildklierhormoonresistentie. 
 
Controle behandeling van stoornissen in de schildklierhormoonhuishouding 
Na start van een behandeling voor hyperthyreoïdie blijft de serumconcentratie TSH vaak nog maanden 
verlaagd door de aanwezigheid van TSH-receptorstimulerende antilichamen (9), terwijl de 
serumwaarden van het FT4 en T3 dan al significant dalen. Tijdens de eerste vier maanden na start van 
een thyreostatische behandeling bij hyperthyreoïdie dient daarom naast het TSH-gehalte in het serum 
ook de FT4-concentratie te worden bepaald.  
Bij substitutie met schildklierhormoon normaliseert het serum TSH-gehalte vaak pas bij een hoog 
normale of iets verhoogde serum vrije T4-waarde, omdat de exogene T4-toevoer ook de niet meer 
aanwezige T3-productie door de schildklier moet compenseren. Hoewel sommige patiënten zich beter 
voelen bij een gesupprimeerd TSH, dienen lage TSH-waarden (< 0.4 mU/l) te worden vermeden 
vanwege het risico op osteoporose en boezemfibrilleren (10,11). 
Bij schildkliercarcinoom worden aanvankelijk gesupprimeerde serum TSH-concentraties nagestreefd, 
zie de CBO richtlijn “gedifferentieerd schildkliercarcinoom”. 
www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/concept_schildkc_2006.pdf 
 
I.3.2 Vrij thyroxine (FT4) 
 
I.3.2.1 Fysiologie 
De concentratie vrij thyroxine in het serum (= FT4)  is een maat voor het biologisch actieve thyroxine. De 
synthese van thyroxine vindt plaats in de schildklier door inbouw van jodide in tyrosineresiduen 
(organificatie) met behulp van het enzym thyroidperoxidase (TPO). De halveringstijd is bij euthyreoïdie 8 
dagen, bij hyperthyreoïdie korter, bij hypothyreoïdie langer.  
 
I.3.2.2 Indicatie  
• Vervolgdiagnostiek bij afwijkingen van de serum TSH-concentratie 
• Vervolgdiagnostiek bij het vermoeden van een stoornis in de schildklierhormoonhuishouding bij 

normale serum TSH-concentratie  
• Ondersteuning van de diagnostiek van hypofysaire of hypothalame stoornissen 
• Controle van de behandeling van centrale hypothyreoïdie  
 
I.3.2.3 Bepalingsmethoden (12) 
zie: http://www.nacb.org/lmpg/thyroid/3d_thyroid.doc 
T4 en T3 zijn in het bloed sterk eiwitgebonden aan TBG, zodat de vrije fractie voor T4 0.02% en voor 
T3 0.2% bedraagt. Deze vrije fracties kunnen worden gemeten door een scheiding van de vrije en 
gebonden fractie - dmv evenwichtsdialyse of ultrafiltratie - of met symmetrische dialyse, of met een 
immunoassay waarbij de binding van T4/T3 aan de antistoffen direct afhangt van de vrije 
concentraties. In het laatste geval kennen we drie typen assays: 1) tweestaps terugtitratie: in de 
eerste stap wordt serum geïncubeerd met een antistof, die gekoppeld is aan een vaste drager. Hierna 
wordt het restantmonster weggewassen en gelabeld T4/T3 toegevoegd, dat de ongebonden plaatsen 
bezet. 2) eenstaps gelabelde-analoog methode: hetzelfde als hierboven, maar zonder tussentijdse 
wasstap. Van belang is dat de analoog niet bindt aan serumeiwitten. Helaas blijkt dit slechts ten dele 
realiseerbaar. 3) eenstaps gelabelde-antistof methode: de analoog is gekoppeld aan een vaste 
drager, waardoor er minder interactie is met bindende eiwitten in het monster.  
Van belang is dat monsters met een gelijke FT4/FT3-concentratie hetzelfde signaal geven 
onafhankelijk van totaal T4 (TT4) en eiwitconcentraties en/of aanwezigheid van remmers of promotors 
van de binding. Veel van de gebruikte methoden hebben echter wel last van interferenties.  
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I.3.2.4 Referentiewaarden:  
Er is een grotere overeenstemming tussen de referentieintervallen van de verschillende 
immunoassays dan tussen methoden die fysische scheiding gebruiken. Referentieintervallen voor 
FT4-immunoassaymethoden benaderen 9-23 pmol/l. De bovenste grenswaarde voor FT4 bij 
methoden die fysische scheiding gebruiken zoals equilibriumdialyse ligt boven de 30 pmol/l (13). 
 
I.3.2.5 Analytische problemen 
Sommige immunoassays geven onjuiste waarden bij TBG-deficiëntie, afwijkende vormen van 
albumine en bij T4-auto-antilichamen. Storingen door heterofiele antistoffen zijn zeldzaam. Heparine, 
mits in vivo toegediend, induceert lipoproteïnelipase, waardoor vrije vetzuren worden gegenereerd, 
een proces dat zich in het afgenomen bloedmonster voortzet. Doordat vrije vetzuren de binding van 
T4 aan serumeiwitten remmen, stijgt het vrije T4. Door sommige immunoassays (en door alle op 
dialyse of ultrafiltratie gebaseerde assays) wordt dit effect adequaat weergegeven. Andere 
immunoassays geven door een bepalingsartefact juist sterk verlaagde waarden. Vergelijkbare 
effecten, niet rechtstreeks gerelateerd aan heparine, treft men aan bij euthyroid sick syndrome en bij 
ernstige nierinsufficiëntie. 
 
I.3.2.6 Interpretatie  
De interpretatie van serum vrij T4 bepalingen is grotendeels reeds onder TSH beschreven. Bij de 
behandeling van centrale hypothyreoïdie kan men niet afgaan op de serum TSH-concentratie. Er dient 
te worden gestreefd naar een hoog normale of iets verhoogde FT4-concentratie, omdat het exogene T4 
ook de verlorengegane T3 productie door de schildklier moet compenseren.  
 
I.3.3 Triiodothyronine (T3) 
 
I.3.3.1 Fysiologie 
Synthese van T3 vindt plaats in de schildklier en grotendeels (80%) in de perifere weefsels vanuit T4 
onder invloed van het enzym 5I-deiodase in lever, nier en spier. Bij ernstige ziekte (NTI) wordt uit T4 
reverse-T3 gevormd, waardoor T3 in het bloed daalt, meer naarmate de NTI ernstiger is. De 
halveringstijd van T3 in de circulatie is één dag. Bij het begin van hyperthyreoïdie is T3 eerder verhoogd 
dan FT4; in ca. 10% van de gevallen vinden we alleen T3 verhoogd: T3-toxicose. 
 
I.3.3.2 Indicatie 

• Tertiaire diagnostiek bij het vermoeden van een stoornis in de schildklierhormoonhuishouding bij 
verlaagde serumconcentraties van TSH en een normale vrij T4 concentratie, bijvoorbeeld T3-
thyreotoxicose. 

• Bij de diagnostiek van NTI of amiodaronegeïnduceerde schildklierhormoonafwijkingen 
 
I.3.3.3 Bepalingsmethoden 
zie: http://www.nacb.org/lmpg/thyroid/3d_thyroid.doc 
Voor de bepaling van totaal T3 zijn twee varianten mogelijk. De klassieke variant maakt gebruik van 
(bv. met 125I, een geschikt enzym of een chemoluminescentieverbinding) gemerkt T3 en een specifiek 
tegen T3 gericht antilichaam dat aan een vaste drager is gekoppeld (bv. een suspensie van 
paramagnetische deeltjes). Het omgekeerde is ook mogelijk: T3 gekoppeld aan een vaste drager en 
het anti-T3 gekoppeld met een signaal genererende merker. De intensiteit van het aan de vaste 
drager gebonden signaal vormt de eigenlijke respons van het systeem. Kenmerkend voor het 
competitieve principe is de daling van de signaalsterkte bij toenemende concentratie, welke alleen 
optreedt wanneer het antilichaam in beperkte concentratie aanwezig is (in tegenstelling tot de 
overmaat antilichaam bij niet-competitieve, immunometrische assays). 
Voor de bepaling van vrij T3: zie vrij T4. 
 
I.3.3.4 Referentiewaarden 
Referentiewaarden voor serum T3 zijn methodeafhankelijk en benaderen meestal 1.2 - 2.7 nmol/l . 
Referentiewaarden voor FT3-immunoassaymethoden benaderen 3.5-7.7 pmol/l (13). 
 
I.3.3.5 Analytische problemen 
Analytische problemen kunnen ontstaan door auto-antistoffen of door geneesmiddelen (zie o.a. tabel 
3).  
 



Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen  mei 2007 

 11

I.3.3.6 Interpretatie 
De interpretatie van serum T3-bepalingen is grotendeels reeds onder TSH beschreven. 
 
I.3.4 Thyreoglobuline (Tg) 
 
I.3.4.1 Fysiologie 
Thyreoglobuline (Tg) is een eiwit dat door schildkliercellen wordt geproduceerd als pro-hormoon. Elk Tg 
molecuul bevat circa 140 tyrosinemoleculen, die door enzymatische jodering en koppeling T3, T4 en de 
voorlopers monoiodothyronine (MIT) en diiodothyronine (DIT) vormen. Tg wordt door pinocytose door de 
follikelcel opgenomen, waarna het door lysosomale enzymen wordt afgebroken en als T3 en T4 aan de 
circulatie afgegeven. In normale omstandigheden komt weinig Tg (meetbaar) in de circulatie terecht. 
Onder invloed van TSH en stimulerende antistoffen (TSI) stijgt de Tg-concentratie, evenals bij sommige 
schildklierziekten en de behandeling daarvan. 
 
I.3.4.2 Indicatie 
De vrijwel enige indicatie voor Tg-serumbepalingen is het vervolgen van een patiënt na verwijdering en 
behandeling van een gedifferentieerd (folliculair en papillair) schildkliercarcinoom. De analytische 
methoden, referentiewaarden, analytische problemen en interpretatie worden beschreven in de CBO 
richtlijn “gedifferentieerd schildkliercarcinoom”.    
www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/concept_schildkc_2006.pdf 
 
 
I.4. Immunologische diagnostiek bij schildklierpathologie 
De bepaling van auto-antistoffen tegen schildklierantigenen werd als eerste gebruikt bij de diagnostiek 
van auto-immuunstoornissen van de schildklier (AITD), zoals Hashimoto thyreoïditis, het primair 
myxoedeem en de postpartumthyreoïditis. Auto-immuunziekten van de schildklier of aanleg hiervoor 
kunnen thans worden aangetoond met de titers van auto-antistoffen gericht tegen het thyroidperoxidase 
(TPO), Tg en de TSH-receptor (TBII)(14).  
 
I.4.1 TSH-receptorantilichamen (TBII)  
 
I.4.1.1 Fysiologie 
In het serum van patiënten met de ziekte van Graves kunnen verschillende vormen TSH-
receptorantilichamen voorkomen, namelijk thyreoïdstimulerende immunoglobulinen (TSAb) en TSH-
receptorblokkerende immunoglobulinen (TBAb). Deze antistoffen worden samen TBII genoemd. TBII zijn 
immunoglobulinen van de IgG klasse en passeren de placenta. De aard van het TSH-R stimulerend 
effect van TSAb en de verhouding tussen TSAb en TBAb bepalen het biologisch effect. TBII komen bij 
70-90% van de onbehandelde patiënten met de ziekte van Graves voor.  In de routinediagnostiek kan 
alleen TBII worden bepaald (14).  
 
I.4.1.2 Indicatie 

• Ondersteuning van de diagnose M. Graves, wanneer klinische gegevens en scintigrafie 
onvoldoende duidelijkheid geven.  

• In de preconceptionele fase en in de zwangerschap ter inschatting van het risico op neonatale 
hyperthyreoïdie, zie hoofdstuk 5 van deze richtlijn en de richtlijn Schildklier en Zwangerschap 
van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
http://www.nvog.nl/files/34_schildklierenzwangerschap.pdf#search=%22richtlijn%20schildklier%
20zwangerschap%22  

• Ter ondersteuning van de diagnose Graves’like hyperthyreoïdie na I31I-therapie bij een 
multinodulair struma.  

• Ter ondersteuning van de diagnose Graves’ Ophthalmopathie bij normale serum 
schildklierhormoon- en TSH-waarden. 

 
I.4.1.3 Bepalingsmethoden 
zie: http://www.nacb.org/lmpg/thyroid/3d_thyroid.doc 
Antistoffen tegen de TSH-receptor (TSH-R) worden bepaald door middel van een competitieve 
immunochemische methode. Hierbij wordt recombinant humaan TSH-R geïncubeerd met 
patiëntenserum. Indien er in het serum antistoffen tegen de TSH-R aanwezig zijn zal het gelabeld 
TSH dat wordt toegevoegd niet meer in staat zijn aan de TSH-R te binden. De aanwezigheid van 
TSH-R-antistoffen wordt gemeten als inhibitie van TSH binding aan de TSH-receptor. Hoe minder 
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binding van gelabeld TSH, hoe hoger de concentratie antistoffen in het patiëntenserum. Met behulp 
van deze methode kunnen TSH-R-antistoffen opgespoord worden. Er kan echter géén onderscheid 
gemaakt worden tussen functioneel inhiberende en stimulerende TSH-R-antistoffen. De sensitiviteit 
van deze methoden bij onbehandelde patiënten met de ziekte van Graves is 80 tot 99 procent(15). 
 
I.4.1.4 Referentiewaarden 
Referentiewaarden zijn afhankelijk van de assay. 
 
I.4.1.5 Analytische problemen 
Analytische problemen zijn methodeafhankelijk en dienen per methode te worden geverifieerd. 
 
I.4.1.6 Interpretatie 
De interpretatie van TBII dient te geschieden in combinatie met klinische gegevens en andere 
biochemische parameters. Het is belangrijk te realiseren dat de specificiteit van TBII voor M. Graves 
wordt beperkt door het feit dat ook bij andere vormen van AITD en bij multinodulair struma TBII 
voorkomen (16,17,14). 
 
I.4.2 Antilichamen tegen TPO  
 
I.4.2.1 Fysiologie 
Bij AITD kunnen antilichamen tegen TPO en Tg in wisselende frequentie voorkomen. Anti-TPO-
antistoffen hebben een complementbindende activiteit en dragen daarom bij aan destructie van 
schildklierepitheel. De kwantitatieve bepaling van anti-TPO blijkt sensitiever en specifieker te zijn dan die 
van anti-microsomale antilichamen en de bepaling van anti-Tg overbodig te maken. Bij 5-15% van de 
normale bevolking vinden we anti-TPO vaak in lagere titers en vaker bij oudere vrouwen (14). 
 
I.4.2.2 Indicatie 
• Ondersteuning bij de diagnostiek van AITD 
• Inschatting van het risico van manifeste hypothyreoïdie bij subklinische hypothyreoïdie 
• Screening voor (toekomstige) AITD bij patiënten met verhoogde kans op AITD 

o (poly)endocriene auto-immuniteit, zoals type 1 diabetes, pernicieuze anemie, ziekte van 
Addison en/of hypogonadisme 

o Syndroom van Down en Turner 
• Screening op AITD bij ongewenste infertiliteit 
 
I.4.2.3 Bepalingsmethoden 
zie: http://www.nacb.org/lmpg/thyroid/3d_thyroid.doc 

Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van ELISA of agglutinatietechnieken waarbij antistoffen in 
het serum van de patiënt worden aangetoond door hun binding aan een vaste drager (ELISA plaatje 
of bolletjes) gecoat met TG of TPO te meten. Er is een grote variabiliteit in de sensitiviteit en 
specificiteit van de nieuwe methoden, vanwege het gebruik van TPO van verschillende herkomst. 
Wanneer humane membranen worden gebruikt kan er contaminatie van Tg zijn. Het gebruik van 
rhTPO voorkomt deze contaminatie, maar de analytische eigenschappen van de assay worden 
beïnvloed doordat de verschillende TPO preparatiemethoden de antigene structuur kunnen 
beïnvloeden, leidend tot een grote variabiliteit in referentiewaarden. Anti-TPO assays worden 
uitgedrukt in internationale units, gebaseerd op de standaard  MRC 66/387(14).  
 
I.4.3.3 Referentiewaarden 
Referentiewaarden zijn afhankelijk van de assay. 
 
I.4.3.4 Analytische problemen 
Analytische problemen zijn methodeafhankelijk en dienen per methode te worden geverifieerd. 
 
I.4.3.5 Interpretatie 
Bij AITD kunnen antilichamen tegen TPO en Tg in wisselende frequentie voorkomen. Bij de ziekte van 
Hashimoto komen deze antilichamen het meest frequent en in hoge titers voor: in circa 90% van de 
gevallen zijn TPO-antilichamen aanwezig en in 60% Tg-antilichamen(18).  Bij de ziekte van Graves 
komen deze antilichamen minder vaak voor: respectievelijk 60% en 30%. Anti-TPO wordt verder 
gevonden bij postpartumthyreoïditis, stille/pijnloze thyreoïditis, primaire schildklieratrofie (70-90% 
positief) en euthyreoïd struma (30-40% positief).  
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Bij subklinische hypothyreoïdie hebben positieve anti-TPO titers een voorspellende waarde voor het 
manifest worden van hypothyreoïdie (zie hoofdstuk subklinische hypothyreoïdie)(18). 
 
 
I.5. Afbeeldende technieken 
 
I.5.1 Scintigrafische diagnostiek bij schildklierpathologie 
 
I.5.1.1 Fysiologie 
Scintigrafische diagnostiek van de schildklier (kwantitatief en/of kwalitatief) berust op het vermogen van 
het schildklierepitheel om jodide op te nemen. Hiervoor kunnen verschillende radiofarmaca worden 
gebruikt: 99mTc-pertechnetaat (T½ = 6 uur), Na123I (T½= 13 uur) of Na131I (T½ = 8 dagen). Alle genoemde 
radiofarmaca worden via de natriumiodide symporter (NIS) in de schildkliercel opgenomen; alleen Na123I 
en Na131I worden ook georganificeerd. Meestal wordt 99mTc-pertechnetaat gebruikt vanwege de snellere 
diagnostiek en de lagere kosten. Uitzonderingen vormen aandoeningen waarbij organificatie van jodium 
van beslissende betekenis is: Na123I bij de diagnostiek van congenitale hypothyreoïdie en Na131I bij de 
follow-up van het behandelde schildkliercarcinoom.  
 
I.5.1.2 Indicatie 

• Differentiaaldiagnose thyreotoxicose  
• Differentiële diagnostiek bij congenitale hypothyreoïdie (perchloraat test) 
• Berekening van de activiteit in het kader van Na131I-therapie 
• Follow-up na behandeling van schildkliercarcinoom. 

 
I.5.1.3 Voorbereiding 

Van groot belang is dat rekening wordt gehouden met factoren die de opname van het radiofarmacon 
door de schildklier storen.  Jodiumhoudende medicatie of contrastmiddelen kunnen de jodiumopname 
ernstig blokkeren. Amiodarone kan de jodiumopname tot zelfs een jaar na toediening storen (zie tabel 
4). 

Tabel 4. Aanbevolen uitwasperiode na de laatste toediening van de factor die de jodiumopname door 
de schildklier stoort 

Storende factor    Minimale uitwasperiode voorafgaand aan de scintigrafie 
amiodarone      1 tot 3 maanden 
antiparasitaire middelen     1 week 
thyreostatica (thionamiden)    3 dagen 
jodiumoplossingen (Lugol, expectorantia)  2 weken 
kelp       2 weken 
 
Radiologische contrastmiddelen gebruikt bij 

• angiografie (inclusief CT)   2 tot 4 weken 
• cholecystografie (oraal)    1 tot 4 maanden 
• myelografie (water-oplosbaar)   2 tot 4 weken 
• myelografie (op oliebasis, verouderd)  6 maanden tot 20 jaar 
• urografie     2 tot 4 weken 

 
Schildklierhormonen 

• thyroxine (T4)     6 weken  
• triiodothyronine (T3)    1 week 

 
 
I.5.2 Echografie 
Stoornissen in de schildklierhormoonhuishouding gaan vaak gepaard met een vergroting van de 
schildklier (struma). Echografisch onderzoek levert geen bijdrage in de interpretatie van de stoornis in 
de schildklierhormoonhuishouding, tenzij sprake is van een uitzonderlijke indicatie:  

• het vermoeden van dysgenesie van de schildklier 
• door amiodarone geïnduceerde thyreotoxicose (AIT); echografische diagnostiek met 

Doppleronderzoek kan helpen onderscheid te maken tussen type 1 AIT (hypervascularisatie 
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en type 2 AIT (geen hypervascularisatie). Het maken van dit onderscheid heeft 
behandelingsconsequenties. Zie tevens paragraaf III.2.3. 

 
 
Conclusies  
 
 Schildklierziekten komen vaak voor, bij vrouwen ongeveer vier maal zo vaak als bij 

mannen. Bij volwassen vrouwen is de prevalentie van hypothyreoïdie 3,5/1000 en 
van thyreotoxicose 0,8/1000. 
 

 De sensitieve serum TSH-bepaling staat centraal bij de beoordeling of er sprake is 
van een stoornis in de schildklierhormoonhuishouding. Een normale TSH-waarde 
sluit een schildklierfunctiestoornis vrijwel uit (negatief voorspellende waarde 99.7 
%), met uitzondering van de zeldzame centrale hypothyreoïdie en de zeer 
zeldzame centrale hyperthyreoïdie. 
 

 De bepaling van TSH-receptorantilichamen is van meerwaarde voor de inschatting 
van het risico op foetale/neonatale hyperthyreoïdie bij M. Graves, en daarvoor zinvol 
tijdens de preconceptionele fase en in de zwangerschap. 

 Bij subklinische hypothyreoïdie heeft de aanwezigheid van anti-TPO-antistoffen een 
voorspellende waarde voor het manifest worden van hypothyreoïdie.  

 Schildklierscintigrafie heeft een verworven plaats in de diagnostiek bij de volgende 
indicaties:  

• de differentiaaldiagnose thyreotoxicose – als klinische beoordeling geen 
uitsluitsel biedt  

• de differentiële diagnostiek bij congenitale hypothyreoïdie (perchloraat test) 
• de berekening van de activiteit in het kader van Na131I-therapie 

 
 Echografie heeft in het algemeen geen plaats bij de beoordeling van een stoornis in 

de schildklierhormoonhuishouding, tenzij sprake is van uitzonderlijke indicaties:  
• het vermoeden van dysgenesie van de schildklier 
• een door amiodarone geïnduceerde thyreotoxicose (AIT); echografische 

diagnostiek met Doppleronderzoek kan helpen onderscheid te maken 
tussen een type 1 AIT (hypervascularisatie) en een type 2 AIT (geen 
hypervascularisatie). Het maken van dit onderscheid heeft 
behandelingsconsequenties. 

 
 Bij subklinische hypothyreoïdie heeft de aanwezigheid van anti-TPO-antistoffen een 

voorspellende waarde voor het manifest worden van hypothyreoïdie.  

 
Aanbevelingen 
 
 Bij klinische verdenking op een stoornis in de schildklierhormoonhuishouding wordt allereerst een 
 bepaling van het serum TSH aanbevolen. 
 
 Bij een patiënte met M. Graves en zwangerschap(swens) wordt ter inschatting van het risico op 
 neonatale/foetale hyperthyreoïdie bepaling van TSH-receptorantilichamen tijdens de 
 preconceptionele fase of tijdens het 1e of 2e zwangerschapstrimester aanbevolen. 
 
 Naar de mening van de werkgroep kan bij een subklinische hypothyreoïdie de bepaling van anti-TPO-
 antistoffen worden overwogen en meewegen in de besluitvorming om al of niet te starten met 
 schildklierhormoonsuppletie.  
 
 Naar de mening van de werkgroep wordt schildklierscintigrafie aanbevolen bij:  
• de differentiaaldiagnose thyreotoxicose – als klinische beoordeling geen uitsluitsel biedt;  
• de differentiële diagnostiek bij congenitale hypothyreoïdie (perchloraat test); 
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• de berekening van de activiteit in het kader van Na131I-therapie; 
 
 Naar de mening van de werkgroep bestaat er bij de beoordeling van een stoornis in de 
 schildklierhormoonhuishouding doorgaans geen indicatie voor echografisch onderzoek. 
 Uitzonderlijke indicaties voor echografie zijn:  
• het vermoeden van dysgenesie van de schildklier; 
• een door amiodarone geïnduceerde thyreotoxicose (AIT); echografische diagnostiek met 
      Doppleronderzoek kan helpen onderscheid te maken tussen een type 1 AIT (hypervascularisatie) 
      en een type 2 AIT (geen hypervascularisatie). Het maken van dit onderscheid heeft 
      behandelingsconsequenties. 
 
 
 
 
I.6. Diagnostiek schildklierfunctiestoornissen bij (ernstige) ziekte  
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Bij (ernstige) ziekte zijn parameters van de schildklierfunctie vaak afwijkend. Bij patiënten die zijn  
opgenomen op een interne afdeling bedraagt de prevalentie van een lage serum T3-concentratie 50%, 
die van een lage serum T4-concentratie 15-20% en die van een abnormale (lage of hoge) serum TSH-
concentratie 10% (19). Bij patiënten opgenomen op een intensive care afdeling zijn deze percentages 
nog hoger. Het is waarschijnlijk dat deze veranderingen in de functie van de hypofyse-schildklieras 
onderdeel zijn van de adaptatie van het organisme tijdens (ernstige) ziekte. Deze veranderingen wijzen 
dus niet op een schildklierfunctiestoornis en correctie is derhalve niet geïndiceerd.  

Het frequent voorkomen van afwijkingen in schildklierfunctieparameters bij patiënten met 
(ernstige) ziekte die niet lijden aan een schildklierziekte bemoeilijkt uiteraard de diagnostiek bij deze 
patiëntengroep wanneer er wél klinische verdenking bestaat op een primaire schildklierdisfunctie. Ook in 
deze situatie sluit een normale TSH-spiegel thyreotoxicose of hypothyreoïdie praktisch uit (20,21).  

Bij patiënten met (ernstige) ziekte kan een verhoogde serum TSH-concentratie zowel passen 
bij “non-thyroidal illness” als bij primaire hypothyreoïdie. De kans op aanwezigheid van een primaire 
hypothyreoïdie wordt groter naarmate de TSH-spiegel hoger is, maar ook een TSH-spiegel > 20 mU/l 
sluit “non-thyroidal illness” niet uit (20,22). De combinatie van een verhoogde TSH-spiegel en een lage 
serum T4-concentratie doet de kans op een primaire hypothyreoïdie stijgen, maar deze combinatie 
kan ook worden gevonden bij patiënten die herstellen van een (ernstige) ziekte. Voor primaire 
hypothyreoïdie pleiten ook een hoge ratio van T3 t.o.v. T4 in serum, een lage serum rT3-concentratie 
en een hoge ratio van vrij T4 t.o.v. T4 resp. van T3 t.o.v. rT3. De tegenovergestelde veranderingen 
worden gevonden bij ‘’non-thyroidal illness”. Er is echter aanzienlijke overlap zodat de “diagnostic 
accuracy” van elk van deze bevindingen beperkt is (23). Verder is van belang dat bij patiënten met 
primaire hypothyreoïdie bij een intercurrente acute ziekte de TSH-spiegel kan dalen, tot zelfs in de 
normale range, vooral bij patiënten die worden behandeld met dopamine of hoge doses 
glucocorticoïden (24). 

Bij een patiënt met een (ernstige) ziekte kan een lage serum TSH-spiegel passen bij 
hyperthyreoïdie, met name indien de serum vrij T4-concentratie hoog is. Deze combinatie wordt 
echter ook gezien bij “non-thyroidal illness”. Hoe lager de TSH-concentratie is, hoe groter de kans op 
thyreotoxicose. Bij een serum TSH tussen de 0,1 en 0,4 mU/l is de kans op een hyperthyreoïdie zeer 
klein, terwijl bij een serum TSH < 0,01 mU/l er vaker sprake zal zijn van hyperthyreoïdie dan van “non-
thyroidal illness” (20,22).  

Gezien het feit dat de biochemische diagnose hyper- dan wel hypothyreoïdie bij een patiënt 
met (ernstige) ziekte moeilijk is, is het extra van belang om bij de anamnese en het fysisch 
diagnostisch onderzoek te letten op aanwijzingen voor een primaire schildklierdisfunctie. De 
aanwezigheid van hoge concentraties van antilichamen tegen schildklierweefsel in het bloed kan dan 
behulpzaam zijn. Niet zelden is het echter onmogelijk om een definitieve diagnose van hyper- of 
hypothyreoïdie te stellen tijdens een periode van (ernstige) ziekte.  
 
 
Aanbeveling 
 
    Gezien het feit dat bij (ernstige) ziekte parameters van de schildklierfunctie vaak afwijkend zijn, is 
    terughoudendheid bij het aanvragen van deze parameters bij deze patiëntengroep gewenst.  
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II.  THERAPIE THYREOTOXICOSE 
 
 
II.1.  Inleiding  
 
Er zijn vele oorzaken van thyreotoxicose (1). Frequente oorzaken zijn de ziekte van Graves, nodulaire 
schildklieraandoeningen (toxisch multinodulair struma, toxisch adenoom) en thyreoïditis. Omdat de 
behandeling bij de verschillende vormen van thyreotoxicose verschillend is, is het bij iedere patiënt 
met thyreotoxicose noodzakelijk om de oorzaak vast te stellen. Hierbij is een schildklierscintigrafie van 
grote waarde. Dit onderzoek dient derhalve altijd te worden verricht, tenzij de oorzaak van de 
thyreotoxicose reeds duidelijk is (b.v. bij aanwezigheid van een evidente Graves’ ophthalmopathie). 

Voor de behandeling van patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie zijn 3 therapeutische opties 
beschikbaar: medicamenteuze behandeling met thyreostatica, behandeling met radioactief jodium en 
chirurgische therapie. Voor welke van deze 3 opties wordt gekozen, dient in overleg met de patiënt te 
worden bepaald. In Europa worden verreweg de meeste patiënten primair met thyreostatica 
behandeld, doch in de Verenigde Staten is primaire behandeling met radioactief jodium of chirurgie 
ook een frequent gekozen optie. Er is slechts 1 prospectieve, gerandomiseerde studie uitgevoerd, die 
de 3 behandelingen met elkaar heeft vergeleken voor wat betreft de kwaliteit van leven na de 
behandeling. Er werden geen verschillen in kwaliteit van leven gevonden tussen de 
behandelmodaliteiten na 3 jaar follow-up (2). Het belangrijkste argument om bij de ziekte van Graves 
primair te kiezen voor behandeling met thyreostatica is dat ongeveer 25-50% van de patiënten na 
behandeling met thyreostatica gedurende 12 tot 18 maanden, na stoppen van de medicatie 
gedurende langere tijd in remissie blijft met een aanzienlijk kleinere kans op hypothyreoïdie dan na 
behandeling met radioactief jodium en operatie (1).  

Retrospectieve studies (3-5) hebben aangetoond dat de kans op een blijvende remissie na 
thyreostatische behandeling van patiënten met een ernstige Graves’ hyperthyreoïdie en/of een groot 
struma het kleinst is. De kans op een blijvende remissie is ook kleiner bij patiënten met een hoge titer 
aan TSH-receptorantilichamen, zoals blijkt uit een retrospectieve (3) en een prospectieve (6) studie. 
Bij deze patiënten moet primair therapie met radioactief jodium of chirurgie worden overwogen (1). De 
keus tussen radioactief jodium en chirurgie dient dan samen met de patiënt te worden gemaakt. Het 
belangrijkste nadeel van chirurgische behandeling is de kans op chirurgische complicaties 
(recurrensparese, hypoparathyreoïdie), het belangrijkste voordeel is de snelheid waarmee de 
hyperthyreoïdie blijvend wordt bestreden. Chirurgische behandeling is een goede optie bij patiënten 
met een groot struma, zeker wanneer er ook sprake is van een Graves’ ophthalmopathie. Voordeel 
van behandeling met radioactief jodium is dat hierbij geen complicaties als recurrensparese en 
hypoparathyreoïdie voorkomen. Behandeling met radioactief jodium in doseringen zoals gegeven voor 
de behandeling van hyperthyreoïdie kent geen langetermijn complicaties.  

Voor patiënten met een hyperthyreoïdie ten gevolge van een toxisch adenoom of een toxisch 
multinodulair struma is thyreostatische behandeling weinig attractief omdat deze behandeling 
levenslang moet worden doorgezet. De hyperthyreoïdie keert vrijwel altijd terug na het stoppen van de 
thyreostatica. Daarom wordt voor deze patiënten primaire therapie met radioactief jodium of chirurgie 
aanbevolen. Voor de meeste van deze (oudere) patiënten is behandeling met radioactief jodium een 
aantrekkelijke optie (7). Bij patiënten  met een groot struma, bij wie snelle decompressie is 
geïndiceerd, is chirurgie aangewezen. 

Bij patiënten met hyperthyreoïdie ten gevolge van een nodulaire schildklierziekte wordt, 
wanneer gekozen wordt voor chirurgie, voorbehandeling met thyreostatica aanbevolen en dit geldt ook 
wanneer gekozen wordt voor behandeling met radioactief jodium bij oudere patiënten of bij patiënten 
met cardiale pathologie (7). 

Er is geen plaats voor behandeling met thyreostatica of radioactief jodium in geval van een 
thyreoïditis.  
 
 
Aanbevelingen    
       
    Alvorens te kiezen voor een vorm van behandeling is het bij iedere patiënt met thyreotoxicose 
    noodzakelijk om de oorzaak vast te stellen. Hierbij is een schildklierscintigrafie van grote waarde. 
     
 Voor de behandeling van patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie zijn 3 therapeutische opties 
    beschikbaar: medicamenteuze behandeling met thyreostatica, behandeling met radioactief jodium 
    en chirurgische therapie. Voor welke van deze 3 opties wordt gekozen, dient in overleg met de 
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    patiënt te worden bepaald. 
     
 Voor de meeste patiënten met een Graves’ hyperthyreoïdie is therapie met thyreostatica een goede 
 optie. Met name bij patiënten met een ernstige Graves’ hyperthyreoïdie en/of een groot struma en 
 bij patiënten met een hoge titer aan TSH-receptorantilichamen moet primair therapie met radioactief 
 jodium of chirurgie worden overwogen (na voorbehandeling met thyreostatica). De keus tussen 
 radioactief jodium en chirurgie dient dan samen met de patiënt te worden gemaakt. Bij patiënten 
 met een hyperthyreoïdie ten gevolge van een toxisch adenoom of een toxisch multinodulair struma 
 wordt geadviseerd om als primaire therapie radioactief jodium of chirurgie te kiezen. Gezien de 
 leeftijd van de meeste van deze patiënten is behandeling met radioactief jodium een aantrekkelijke 
 optie. Wanneer vanwege de grootte van het struma snelle decompressie is geïndiceerd, is chirurgie 
    aangewezen. Er is geen plaats voor behandeling met  thyreostatica of radioactief jodium in geval 
    van een thyreoïditis. 
 
 Patiënten die zijn behandeld voor hyperthyreoïdie met thyreostatica, radioactief jodium of chirurgie 
    dienen jaarlijks controle van de schildklierfunctie te ondergaan gezien de kans op recidief 
    hyperthyreoïdie en de ontwikkeling van hypothyreoïdie.  
 
 
 
 
II.2.  Medicamenteuze therapie bij Graves’ hyperthyreoïdie 
 
Graves’ hyperthyreoïdie is effectief te bestrijden met thyreostatica (thiamazol of PTU). Bij patiënten met 
veel klachten kan in de eerste weken van de behandeling een betablokker worden toegevoegd (b.v. 
propranolol 80 mg per dag of metoprolol 100 mg of atenolol 50 mg per dag). 
 
Met betrekking tot de behandeling met thyreostatica doet zich een aantal vragen voor. 
  
 
II.2.1 Welk thyreostaticum heeft de voorkeur, thiamazol of PTU?  
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Effectiviteit: Er zijn slechts drie RCT’s waarin de effectiviteit van behandeling met thiamazol is 
vergeleken met die van behandeling met PTU (8-10). Twee van deze studies hebben echter 
belangrijke wetenschappelijke tekortkomingen. In de studie van Kallner et al. (9) werden geen T3-
spiegels gemeten en werd de snelheid van respons niet onderzocht. In de studie van Homsanit et al. 
(10) was de dosis PTU subtherapeutisch. Slechts in één kleine, prospectieve, gerandomiseerde trial  
van Nicholas (8) werden de twee middelen vergeleken in therapeutisch equivalente doseringen en op 
klinisch relevante tijdpunten. Thiamazol leek in deze studie iets effectiever te zijn.  
 
Incidentie bijwerkingen: De incidentie van milde bijwerkingen (rash, gewrichtsklachten, maag-
darmbezwaren, smaakverlies) lijkt hetzelfde voor thiamazol als voor PTU (11). Ze treden in 1-5% van 
de patiënten op. Hetzelfde geldt voor de ernstige bijwerking agranulocytose, die bij 0.1% van de 
patiënten optreedt.  Andere zeldzame, maar ernstige bijwerkingen zoals geneesmiddelgeïnduceerde 
hepatitis en ANCA-positieve vasculitis worden vrijwel alleen gezien bij patiënten die worden 
behandeld met PTU (12). 
 
Therapietrouw: In slechts één kleine RCT is de therapietrouw van 1 dd thiamazol vergeleken met die 
van 4 dd PTU (8). In dit onderzoek bleek de compliance voor thiamazol hoger dan die voor PTU. 
 
Invloed op de effectiviteit van behandeling met radioactief jodium: Een viertal retrospectieve (13-16) 
en 2 prospectieve (17,18) studies hebben aangetoond dat voorbehandeling met PTU de effectiviteit 
van behandeling met radioactief jodium verlaagt. Derhalve wordt aangeraden om na PTU 
voorbehandeling de dosis radioactief jodium met ongeveer 25% te verhogen. In een tweetal 
retrospectieve studies (15,19) en in een tweetal prospectieve RCT’s (20,21) werden geen effecten op 
de effectiviteit van behandeling met radioactief jodium aangetoond na voorbehandeling met thiamazol. 
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Conclusies 

 
 

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om te kunnen concluderen welke van 
de twee thyreostatica, thiamazol of PTU, het meest effectief is. 
 

Niveau 3 Gezien het minder voorkomen van enkele ernstige bijwerkingen, zoals hepatitis en 
ANCA-positieve vasculitis, lijkt thiamazol veiliger dan PTU. 
 
C  Cooper(12)  

 Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over therapietrouw tijdens behandeling 
met thiamazol danwel PTU. 
 

Niveau 2 Het is waarschijnlijk dat voorbehandeling met PTU de effectiviteit van behandeling 
met radioactief jodium vermindert. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ook voor 
thiamazol geldt. 
 
B  Andrade(20), Braga(21), Santos(17), Bonnema(18);  
C  Tuttle(13), Hancock(14), Imseis(15), Turton(16), 
     Marcocci(19) 

 
 
Overige overwegingen 
Een belangrijk voordeel van thiamazol boven PTU is dat het bij een groot aantal patiënten effectief is 
wanneer er eenmaal daags wordt gedoseerd, terwijl PTU altijd meermalen daags moet worden 
gedoseerd (22). In de zwangerschap heeft monotherapie met PTU de voorkeur (zie hoofdstuk V.2). 
 
Aanbevelingen  

 Behandeling met thiamazol heeft de voorkeur boven behandeling met PTU (behalve in de 
    zwangerschap). 
 
 Patiënten die met thyreostatica worden behandeld dienen expliciet (liefst ook schriftelijk) te worden 
    geïnformeerd dat in geval van koorts, zeker wanneer er ook sprake is van keelpijn, het 
    bloedbeeld moet worden gecontroleerd ter uitsluiting van agranulocytose. Gezien het plotselinge 
    ontstaan van agranulocytose heeft routinematige controle van het bloedbeeld geen zin. 
 
 
 
II.2.2 Welk regime heeft de voorkeur, high dose (block/replace) of low dose (titratie)? 
 
Wetenschappelijke onderbouwing  
Effectiviteit: Een recent Cochrane review (23) bevat een meta-analyse van 12 RCT’s waarin de 
effectiviteit van de beide bovengenoemde regimes met elkaar is vergeleken. In deze studies werd een 
totaal aantal van 1707 deelnemers geïncludeerd. In 8 van de studies werd carbimazol als 
thyreostaticum gebruikt met doses tussen 30 en 100 mg carbimazol in de block/replace arm. 
Thiamazol werd gebruikt in 3 studies met doseringen van 30 tot 60 mg per dag in de block/replace 
arm. In 1 studie werd zowel PTU als thiamazol gebruikt. De behandelingsduur was 6 maanden in 2 
studies, 18 maanden in 4 studies en 12 maanden in de overige trials. De relapse rates na stoppen van 
de behandeling waren gelijk in beide groepen, 51% in de block/replace groep en 54% in de 
titratiegroep. 
 
Bijwerkingen: Bovengenoemd Cochrane review bevat ook een meta-analyse van 7 gerandomiseerde 
clinical trials waarin informatie over bijwerkingen. Een rash kwam twee keer zo vaak voor tijdens 
block/replace in vergelijking met titratie (10% versus 5%). Agranulocytose kwam voor bij 12 
deelnemers op een totaal van 1238. In de block/replace groep waren 9 patiënten met agranulocytose 
versus 3 patiënten in de titratiegroep, maar dit was niet statistisch significant. Het aantal patiënten dat 
vanwege bijwerkingen stopte met de behandeling was 16% in de block/replace groep versus 9% in de 
titratiegroep. Een recente re-analyse (24) van de Cochrane meta-analyse m.b.t. bijwerkingen, met 
weglaten van 2 studies waarin abnormaal hoge doseringen thyreostatica werden gebruikt, suggereert 
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dat de incidentie van rash tijdens block/replace slechts marginaal is verhoogd in vergelijking met 
titratie.  
 
Conclusie  

 
Niveau 1 

De effectiviteit van het block/replace regime en het titratieregime zijn hetzelfde. De 
incidentie van niet-ernstige bijwerkingen (m.n. rash) is hooguit marginaal verhoogd 
bij gebruik van het block/replace regime in vergelijking met het titratieregime.  
 
A 1 Abraham(23), Razvi(24) 

 
Overige overwegingen 
Behandeling met het titratieregime heeft als nadeel dat met name in de eerste periode van behandeling  
vaker schommelingen in schildklierhormoonspiegels voorkomen. Tijdens zwangerschap heeft het 
titratieregime de voorkeur boven het block/replace regime (zie Hoofdstuk 5.2). 
 
Aanbeveling  

 Het block/replace regime en het titratieregime zijn beide goed bruikbaar. Gezien het feit dat bij 
 gebruik van de block/replace methode er minder schommelingen zijn in schildklierhormoonspiegels 
 verdient de block/replace methode de voorkeur. 
 
 
 
II.2.3 Beinvloedt toediening van L-thyroxine na behandeling met thyreostatica de kans op een 
remissie? 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Vier RCT’s (25-28) hebben bestudeerd of het geven van thyroxine na stoppen van therapie met 
thyreostatica gedurende 12 tot 18 maanden een gunstig effect heeft op de remissiekans na stoppen 
van de thyreostatica. Dit bleek niet het geval te zijn. 
 
Conclusie   

 
Niveau 2 

Toediening van L-thyroxine na behandeling met thyreostatica beïnvloedt de kans op 
remissie niet. 
 
B  Glinoer(25), Hoermann(26), Nedrebo(27), Mastorakos(28) 

 
Aanbeveling  

 Toediening van L-thyroxine na stoppen van  behandeling met thyreostatica wordt niet aanbevolen. 
 
 
 
II.2.4 Welke behandelingsduur met thyreostatica is optimaal met betrekking tot de remissiekans 
op korte c.q. lange termijn? 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Vier RCT’s hebben het effect van therapieduur op de remissiekans van Graves’ hyperthyreoïdie 
bestudeerd. Allannic et al. (29) toonden aan dat de relapse rate significant lager was na 18 maanden 
behandeling vergeleken met 6 maanden behandeling. Daaropvolgende gerandomiseerde studies 
vonden geen verschillen tussen 12 versus 24 maanden behandeling (30), 6 versus 12 maanden (31) 
en 18 versus 42 maanden (32).  
 
Conclusie   

 
Niveau 2 

Behandeling langer dan 12 tot 18 maanden lijkt de remissiekans na stoppen van 
behandeling met thyreostatica niet te verhogen. 
 
B  Allannic(29), Garcia-Mayor(30), Weetman(31), Maugendre(32) 
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Aanbeveling  

 Behandeling met thyreostatica dient in het algemeen niet langer dan 12 tot 18 maanden te worden 
 voortgezet. Wanneer de hyperthyreoïdie na staken van de thyreostatica in remissie is, wordt 
 geadviseerd om de schildklierfunctie 1x/ 4 maanden te controleren gedurende 1 jaar en daarna 
 jaarlijks. Wanneer de hyperthyreoïdie na staken van de thyreostatica recidiveert, wordt behandeling 
 met radioactief jodium of chirurgie aanbevolen. De keus voor één van deze twee opties dient 
 samen met de patiënt te worden gemaakt. 
 
 
II.2.5 Welke aanvangsdosis thyreostaticum moet worden gebruikt? 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Reinwein et al. (33) toonden in een grote RCT aan dat bij een startdosis van 10 mg thiamazol 68% 
van de patiënten binnen 3 weken euthyreoot is versus 83% bij een startdosis van 40 mg (p<0.01). Na 
6 weken waren deze percentages 85% en 92% (p<0.01). Page et al. (34) vonden dat een startdosis 
van 20 mg carbimazol per dag (overeenkomend met 15 mg thiamazol) te laag was bij patiënten met 
een ernstige vorm van hyperthyreoïdie (T4> 21µg/dl (270 nmol/l)), terwijl deze dosis wel effectief was 
bij minder ernstige hyperthyreoïdie. Een startdosis van 40 mg carbimazol (overeenkomend met 30 mg 
thiamazol) was ook bij de meeste patiënten met ernstige hyperthyreoïdie effectief. 
 
Conclusie   

 
Niveau 3 

Een startdosis van 30 mg thiamazol per dag leidt tot een snelle remissie van de 
hyperthyreoïdie bij verreweg de meeste patiënten met hyperthyreoïdie. 
 
B  Reinwein(33), Page(34) 

 
Aanbeveling  

 Bij patiënten met hyperthyreoïdie wordt aanbevolen met 1x daags 30 mg thiamazol per dag te 
 starten. Bij patiënten met veel klachten kan in de eerste weken van de behandeling een bètablokker 
 worden toegevoegd (b.v. propranolol 80 mg per dag of metoprolol 100 mg of atenolol 50 mg per dag). 
 
 
 
II.3  131Itherapie bij Graves’ hyperthyreoïdie   
 
II.3.1 Wanneer is radioactief jodium als secundaire therapie geïndiceerd? 

 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Bestaande nationale en internationale richtlijnen met betrekking tot behandeling van Graves’ 
hyperthyreoïdie met radioactief jodium (131I) zijn niet evidence based. Gerandomiseerd onderzoek is 
schaars. Uit vele cohortonderzoeken en case-control studies is wel gebleken dat 131I-therapie zowel 
na medicamenteuze als na chirurgische behandeling een effectieve en veilige optie is om 
hyperthyreoïdie te genezen (35,36).  

 
Bijwerkingen en veiligheid  
De belangrijkste bijwerking van radioactief jodium is de inductie van permanente hypothyreoïdie. De 
kans hierop op korte termijn is afhankelijk van de toegediende dosering. Rond 2-4 maanden na 131I-
therapie treedt bij circa 10% van de behandelde patiënten een passagère hypothyreoïdie op, die 
binnen 2 maanden reversibel is (37). Ook wanneer euthyreoïdie wordt bereikt, kan later alsnog 
hypothyreoïdie ontstaan, met een incidentie van 2-3% per jaar (38,39). 
De kans op maligniteiten of teratogene effecten neemt na 131I-behandeling niet toe. Waargenomen 
verhoogde sterfterisico’s hangen samen met de ziekte van Graves, niet met de gekozen therapievorm 
(40). Dit alles is voor kinderen niet met zekerheid te stellen, vanwege de relatief geringe aantallen 
behandelingen die bij kinderen zijn uitgevoerd (enkele duizenden, versus meer dan 2 miljoen bij 
volwassenen); er bestaan echter geen aanwijzingen voor het tegendeel (41).  
131I-behandeling is absoluut gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap of het geven van 
borstvoeding, ter voorkoming van schade aan de schildklier van het kind (42).  
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Conclusies  
 
Niveau 2 Behandeling met 131I is een effectieve behandelingsvorm voor patiënten met Graves’ 

hyperthyreoïdie.  
 
B  Gomez(43), Ward(44), Kaplan(45), Vestergaard(46) 

Niveau 4 Zwangerschap en borstvoeding vormen absolute contra-indicaties voor behandeling 
met 131I.  
 
D  Stoffer(42), Stabin(47)  

 
Aanbevelingen 
 131I moet worden overwogen bij alle patiënten met een Graves’ hyperthyreoïdie die niet in remissie 
 zijn na 12-18 maanden behandeling met thyreostatica. 
 
 131I is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. 
 
Overige overwegingen  
Een overweging (die in de literatuur overigens nauwelijks wordt genoemd) om primair voor 
medicamenteuze therapie te kiezen en niet voor 131I-behandeling, is dat daarmee de stralingsdosis op 
de bevolking als geheel wordt gereduceerd.  

 
 

II.3.2 Is er een optimale dosering, c.q. geabsorbeerde dosis 131I met betrekking tot de kans op 
remissie van de hyperthyreoïdie en met betrekking tot het vermijden van het ontstaan van 
hypothyreoïdie? 

 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Het begrip ‘optimale dosering’ wordt verschillend geïnterpreteerd: ófwel de dosering die na één 131I-
behandeling de grootste kans geeft op euthyreoïdie, ófwel de dosering die na één 131I-behandeling de 
grootste kans geeft om de hyperthyreoïdie te cureren (waarbij zowel euthyreoïdie als hypothyreoïdie 
als gewenste behandelingsresultaten worden gezien) (48,49). De eerste aanpak leidt tot meer 
recidieven (tot 30%), de tweede tot een hoger percentage hypothyreoïdie (afhankelijk van de dosering 
tot 90%) die levenslange substitutie met levothyroxine noodzakelijk maakt. Door 80% van de 
behandelaars in Europa wordt euthyreoïdie gezien als de gewenste uitkomst van 131I-behandeling 
(50). 

In de praktijk van de 131I-therapie wordt gekozen tussen twee verschillende 
doseringsmethoden: de geïndividualiseerde of de vaste dosering. Onafhankelijk van de gekozen 
doseringsmethode neemt de recidiefkans toe in geval van een groot schildkliervolume, een hoge 
jodiumuptake, een hoge jodiumturnover en hogere ziekteactiviteit (hogere titers van TRAb, hogere 
concentraties FT4 en lagere concentraties van TSH) (51-54).  
Bij de geïndividualiseerde dosering wordt op enigerlei wijze gecorrigeerd voor het schildkliervolume, 
de jodiumuptake en soms ook de biologische halveringstijd van 131I in de schildklier. Methodologische 
aspecten (zoals optimale techniek voor meting van het schildkliervolume en timing van de 
jodiumuptakemeting) en biologische variaties die samenhangen met verschillen in ziekteactiviteit 
(instabiliteit van de jodiumuptake en van serumconcentraties van FT4, TSH en TRAb) compliceren 
deze meer sofistische benadering van de doseringsproblematiek. Bij een vaste dosering wordt veelal 
uitgegaan van een dosis van 370 MBq, die naar beneden of naar boven wordt aangepast bij een 
uitgesproken klein (<20 ml), resp. groot (>60 ml) schildkliervolume (51,55). De vaste dosering geeft 
meer zekerheid omtrent de uitkomst, wanneer een relatief hoge dosis 131I wordt gegeven met het 
oogmerk de kans op een recidief zo laag mogelijk te houden.  
Wanneer de geabsorbeerde stralingsdosis het uitgangspunt is voor de 131I-dosering wordt weliswaar 
een andere doseringsformule gehanteerd (56), maar geen wezenlijk andere uitgangspunten. Een 
geabsorbeerde dosis van >250 Gy leidt in de regel tot een hoog remissiepercentage. De kans op het 
ontstaan van hypothyreoïdie is daarbij groot; deze neemt nog verder toe bij een klein 
schildkliervolume en een relatief bescheiden verhoging van de jodiumturnover.  
Wanneer hypothyreoïdie de gewenste uitkomst van de behandeling is (bijvoorbeeld in geval van 
ernstige allergische reactie op thyreostatica, of snelle zwangerschapswens), kan een ablatieve 
dosering 131I worden toegepast (57). 
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Gerandomiseerde onderzoeken tonen geen verschillen in uitkomst tussen geïndividualiseerde 
en vaste doseringsmethoden, die dan ook als gelijkwaardig dienen te worden gezien (51,58,55). De 
keuze voor een bepaalde doseringsstrategie zal in de praktijk in goed overleg tussen de 
internist/endocrinoloog, de nucleair geneeskundige en de patiënt worden bepaald. Goede voorlichting 
over de kans op recidief, c.q. snelle hypothyreoïdie, alsook van de consequenties daarvan 
(vervolgbehandeling met 131I, levenslang levothyroxinegebruik) is daarbij essentieel.  
 
Conclusies 
 
Niveau 2 Naar keuze kan 131I-behandeling worden uitgevoerd met een vaste of met een 

geïndividualiseerde dosering. 
 
A  Leslie(51), Jarlov(55)  
B  Howarth(58) 

Niveau 3 Met een ablatieve dosis 131I kan binnen twee maanden hypothyreoïdie worden 
bereikt. 
 
C  Metso(57) 

Niveau 3 Na 131I-therapie treedt in circa 10% een passagère hypothyreoïdie op, die binnen 2 
maanden reversibel is.  
 
C  Connell(37) 

 
Aanbevelingen  

 Bij de behandeling met 131I is een geïndividualiseerde of een vaste doseringsmethode naar keuze 
 toepasbaar.  
 
 Voor het vaststellen van de therapeutische dosering 131I dient de patiënt te worden voorgelicht over de 
 mogelijke uitkomsten en de consequenties daarvan. 
 
 Bij patiënten die na 131I-therapie hypothyreoot zijn geworden, dient bepaling van TSH (na staken van 
 L-thyroxine behandeling) zes maanden na 131I-therapie te worden herhaald, teneinde passagère 
 hypothyreoïdie uit te sluiten en onnodige levenslange substitutietherapie te voorkomen. 
 

 
Overige overwegingen 
Schildkliervolume  
- Een betrouwbare meting van het schildkliervolume kan bij patiënten met de ziekte van Graves 

worden verricht met MRI of echografie; echografie is van deze technieken de goedkoopste en 
meest beschikbare. Schildklierscintigrafie levert een niet-systematische meetfout op van 
gemiddeld 30% (59-61). Schildklierscintigrafie is wel van grote waarde om de oorzakelijke 
aandoening (diffuus of toxisch nodulair struma) bij patiënten met hyperthyreoïdie vast te stellen 
(62). 

- Een vaste dosering per gram schildklierweefsel, zoals veelal wordt gehanteerd, is niet rationeel. 
Bij een schildkliervolume >60 ml neemt de recidiefkans sterk toe en bij een volume <20 ml de 
kans op hypothyreoïdie (54,55,63,64). Aangezien een groter schildkliervolume ook bij 
thyreostatische medicatie de recidiefkans vergroot, speelt negatieve patiëntenselectie een rol bij 
131I-therapie (65).   

 
Jodium-131-uptake en kinetiek 
-  Meting van de jodiumuptake vindt in de regel 24 uur na toediening van een proefdosis plaats. 

Aanvullende meting op een vroeger tijdstip (4 dan wel 6 uur) is zinvol omdat dan ook de snelheid 
van de jodiumturnover kan worden vastgesteld. Deze is sterk bepalend voor de therapie-uitkomst: 
hoe hoger de turnover des te groter het recidiefrisico, en hoe lager de turnover des te groter de 
kans op hypothyreoïdie (48,53,66). 

-  De jodiumuptake kan bij een patiënt met de ziekte van Graves binnen enkele dagen of weken 
aanmerkelijke variaties vertonen, met consequenties voor de berekening van de benodigde 
therapeutische dosis 131I (53).  

-  Het belangrijkste deficit van de meeste gangbare benaderingen (vaste of geïndividualiseerde 
dosering, 131I-dosering of geabsorbeerde stralingsdosis) is het negeren van individuele verschillen 
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in biologische halveringstijd van 131I in de schildklier (48,53,66,67). Er zijn nog onvoldoende data 
gepubliceerd om hiervoor adequaat te kunnen compenseren.  

 
 
Adjuvante behandelingsmogelijkheden 
Gebruik van lithiumcarbonaat in combinatie met 131I leidt tot een langduriger retentie van 131I in de 
schildklier en daardoor tot een verhoogd therapie-effect (68,69). De kwantitatieve relatie tussen de 
lithiumdosering en verlenging van de jodiumretentie is tot op heden niet vastgesteld.  
Gebruik van ‘koud’ jodium (127I) na de toediening van 131I leidt via het Wolff-Chaikoff effect tot een 
langduriger retentie van 131I in de schildklier en daardoor tot een verhoogd therapie-effect (70). Ook 
hier kan echter geen kwantitatieve relatie worden aangegeven.   

 
ALARA 
De geïndividualiseerde dosering voldoet aan het medisch-ethische ALARA-principe (‘as low as 
reasonably achievable’), waarmee wordt aangeduid dat bij medische stralingstoepassingen de 
stralingsdosis zo laag moet zijn als redelijkerwijs haalbaar is, zonder dat het behandeldoel daaraan 
ondergeschikt wordt gemaakt (71). In sommige Europese landen (bijv. Duitsland) is een 
geïndividualiseerde dosisberekening daarom wettelijk verplicht; dit is in Nederland niet het geval.  

 
Conclusies 
 
Niveau 2 Echografie en MRI zijn de enige accurate methoden voor meting van het 

schildkliervolume bij patiënten met de ziekte van Graves.  
 
B  Miccoli(60), Van Isselt(59) 

Niveau 3 Factoren als de dosering van 131I  per gram schildklierweefsel, snelheid van de 
jodiumturnover, ziekteactiviteit, en adjuvante behandeling met lithium en ‘koud’ 
jodium beïnvloeden de uitkomst van 131I in wisselende mate.  
Deze factoren zijn kwantitatief onvoldoende onderzocht om er effectieve 
dosisaanpassingen op te kunnen baseren.  
 
C  Moka(70), Bogazzi(68), Bal(69) 

Niveau 3 De jodiumuptake vertoont bij het merendeel van de patiënten met Graves’ 
hyperthyreoïdie op termijn van enkele dagen of weken aanmerkelijke variaties.   
 
B  Van Isselt(53) 

 
 
Aanbevelingen 

 Echografie is de aanbevolen methode voor meting van het schildkliervolume bij patiënten met Graves’ 
 hyperthyreoïdie. 
 
 Aanbevolen wordt om bij Graves’ hyperthyreoïdie de 131I-therapie zo kort mogelijk na de 
 uptakemetingen uit te voeren (bij voorkeur direct aansluitend).  
 
 Wanneer snel een definitief effect van 131I-therapie wordt nagestreefd, is een ablatieve dosis 131I 
 aangewezen. Daartoe wordt een verdubbeling van de regulier gekozen dosering aanbevolen. 
 
 
II.3.3 Wat is het nut van vóór- resp. nabehandeling met thyreostatica? 
 
Voorbehandeling 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Behandeling met 131I kan met of zonder voorbehandeling met thyreostatica plaatsvinden. In Nederland 
en elders in Europa wordt Graves’ hyperthyreoïdie meestal primair medicamenteus behandeld en 
wordt als secundaire therapie vaak gekozen voor 131I. In de meeste centra wordt voorafgaande aan de 
behandeling met 131I de patiënt euthyreoot gemaakt door middel van voorbehandeling met 
thyreostatica.  
Een voordeel van medicamenteuze voorbehandeling is dat de kans op een verergering en klachten 
van thyreostatica na 131I-therapie hiermee kleiner wordt. Dit gegeven is vooral van betekenis bij de 
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behandeling van oudere patiënten met een cardiologische voorgeschiedenis; ook andere 
ondersteunende medicamenteuze therapie is bij hen van betekenis (72). Jonge patiënten met een 
milde hyperthyreoïdie kunnen ook zonder voorbehandeling met 131I worden behandeld. 

 
Invloed op de effectiviteit van behandeling met radioactief jodium 
In een viertal retrospectieve onderzoeken (13-16) en twee prospectieve onderzoeken (17,18) werd 
aangetoond dat voorbehandeling met PTU de effectiviteit van 131I-behandeling verlaagt, zelfs wanneer 
de PTU 15 dagen vóór de 131I-behandeling werd gestaakt (Santos 2004).  

In twee retrospectieve studies (15,19) en een drietal prospectieve RCT’s (20,21,73) werden na 
voorbehandeling met thiamazol, mits deze medicatie kortdurend wordt gestaakt, geen effecten 
aangetoond op de effectiviteit van behandeling met 131I. Aanbevolen wordt om het gebruik van 
thiamazol minimaal 3-5 dagen vóór de 131I-therapie te staken, ter vermijding van verminderde 
jodiumopname in de schildklier met als gevolg verminderde effectiviteit van de therapie (74-76).  

 
Overige overwegingen  
Wanneer 131I-uptakemetingen worden gebruikt voor de berekening van de therapeutische dosis 131I, is 
het van belang dat de omstandigheden met betrekking tot (stoppen van) de medicatie tijdens de 
uptakemetingen en de feitelijke uitvoering van de therapie identiek zijn. Dit kan worden bereikt door de 
therapie direct aansluitend aan de uptakemetingen uit te voeren (53). 

 
Nabehandeling 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Wanneer de inname van thyreostatica direct na de 131I-therapie wordt hervat, neemt het effect van 131I-
behandeling af (19). De invloed hiervan is aanmerkelijk te reduceren door de medicatie pas ongeveer 
4 dagen na de 131I-therapie te hervatten. Nabehandeling met thyreostatica voorkomt een recidief van 
thyreotoxische klachten en symptomen voortkomend uit het relatief traag intredende effect van 131I 
(39). Bij het overgrote deel van de patiënten wordt het definitieve effect van 131I-behandeling binnen 3 
maanden bereikt.  

 
Overige overwegingen 
Omtrent al dan niet discontinueren van levothyroxine bestaan weinig gegevens in de literatuur. Het is 
in geval van combinatietherapie voor de patiënt eenvoudiger om alle medicatie gelijktijdig te stoppen 
en te hervatten.  
 
 
Conclusie 
 
Niveau 2 Voorbehandeling met PTU vermindert de effectiviteit van behandeling met 

radioactief jodium, zelfs wanneer de PTU 15 dagen voor de 131I-therapie wordt 
gestaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ook voor thiamazol geldt, mits de 
medicatie kortdurend wordt onderbroken. 
 
B  Andrade(20), Körber(73), Braga(21), Santos(17), Bonnema(18);  
C  Tuttle(13), Hancock(14), Imseis(15), Turton(16),Marcocci(19) 

 
 

Aanbevelingen 
 Als medicamenteuze voorbehandeling voor 131I-therapie heeft thiamazol de voorkeur boven PTU.  
 
 Medicamenteuze therapie met thiamazol (c.q. een combinatietherapie van thiamazol en 
 levothyroxine) dient minimaal 3-5 dagen vóór tot en met 3-5 dagen ná de 131I-behandeling te worden 
 onderbroken.  
 Indien met PTU wordt voorbehandeld, dient de medicatie >15 dagen vóór tot en met 3-5 dagen ná 
 de 131I-behandeling te worden onderbroken. 
 
 Geadviseerd wordt het gebruik van thyreostatica (c.q. de combinatietherapie van thyreostatica en 
 levothyroxine) tot 3 maanden na 131I-behandeling te continueren, teneinde een recidief van klachten 
 en symptomen te voorkomen. Dit geldt met name voor oudere patiënten met cardiovasculaire 
 morbiditeit. 
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II.4. Chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie  
 
 
II.4.1 Indicatie voor chirurgische behandeling voor hyperthyreoїdie 
 
De behandeling van hyperthyreoїdie heeft tot doel de klinische symptomen te behandelen, de 
euthyreotische status te bereiken en deze te handhaven, met minimale morbiditeit en mortaliteit en 
tegen redelijke kosten. 
Het voordeel van chirurgie is dat de behandeling snel resultaat geeft en weefsel voor PA onderzoek 
levert. De morbiditeit is laag bij ervaren chirurgen. Echter bij verwijdering van onvoldoende 
schildklierweefsel kan de hyperthyreoїdie persisteren of na aanvankelijk succes terugkeren. 
Anderzijds veroorzaakt een (near) totale thyreoïdectomie zeker hypothyreoïdie. 
In een Zweedse gerandomiseerde studie bleken patienten met de ziekte van Graves na behandeling 
ook op de lange termijn een verminderde kwaliteit van leven te hebben, maar deze verschilde niet 
tussen de verschillende behandelingsmodaliteiten medicamenteus, met radioactief jodium of 
chirurgisch (77,78) 
 
Absolute indicaties voor chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie (d.w.z. behandeling met 
radioactief jodium is geen alternatief): 

• Hyperthyreoïdie in combinatie met een verdachte of maligne nodus  
• Noodzaak tot snel ingrijpen, bij ernstige mechanische bezwaren of (zeldzaam) bij grote 

bloedflow door de schildklier die tot ernstige shunting leidt  
• Therapieresistentie voor thyreostatica en radioactief jodium (zeldzaam) 

Overige indicaties voor chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie (d.w.z. behandeling met 
radioactief jodium als alternatief overwegen): 

• Ernstige allergische reactie op of intolerantie voor thyreostatica 
• Toxisch multinodulair struma of autonome toxische nodus 
• Ziekte van Graves: in geval van ernstige hyperthyreoïdie, groot struma of persisterende 

hyperthyreoïdie na 12-18 maanden behandeling met thyreostatica 
 
 
Aanbeveling 
 Bij bovenstaande indicaties wordt chirurgische behandeling aanbevolen (absolute indicaties) dan 
 wel dient chirurgische behandeling te worden overwogen (relatieve indicaties). 
 
 
II.4.2 Voorbereiding op een thyreoïdectomie 
 
Een goede medicamenteuze voorbereiding is belangrijk, omdat deze de kans op complicaties in 
belangrijke mate verkleint (79,80). Het streven hierbij is het bereiken van euthyreoïdie. Doorgaans kan 
dit met thyreostatica, maar wanneer haast is geboden, is een gecombineerde behandeling met 
thyreostatica, kaliumjodide en bètablokkers, eventueel aangevuld met hydrocortison, aangewezen 
(Tabel 5) (Ross DS. Surgery in the treatment of hyperthyroidism. www.uptodate.com). Indien een 
patiënt allergisch is voor thyreostatica, rest slechts behandeling met kaliumjodide en/of 
bètablokkers (79-81). Kaliumjodide vermindert de oxidatie en organificatie van jodium (het Wolff-
Chaikoff effect) en remt ook de afgifte van de schildklierhormonen T3 en T4.  
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Tabel 5 Preoperatieve voorbereiding van een patiënt met hyperthyreoïdie 

II.4.3 Potentiële complicaties van chirurgie 
 
Bij chirurgie dient rekening te worden gehouden met de complicaties. Een goede kennis van de 
anatomie en de variaties is elementair. Bij ligatie van de bovenpool is de externe tak van de nervus 
laryngeus superior at risk en dient de arteria thyreoidea dicht op het schildklierkapsel te worden 
doorgenomen, vaak in meerdere stapjes. De zenuw is klein en het wordt niet aanbevolen om de 
zenuw te identificeren. Letsel van de zenuw geeft problemen om hoge tonen te halen en snelle 
vermoeidheid van de stem kan optreden. Patienten, die voor hun beroep afhankelijk zijn van hun 
stem, ondervinden hier hinder van. Het verloop van de nervus laryngeus recurrens is variabel 
voornamelijk in de relatie met de arteria thyreoidea inferior. Voorts kan de zenuw zich voor intrede in 
de larynx splitsen. Het is dan ook van belang om de zenuw na identificatie zorgvuldig te vervolgen en 
eerder aftakkingen te sparen. Letsel kan leiden tot onvermogen om de stemband te adduceren naar 
de midlijn, leidend tot heesheid, tijdelijke aphonie en laryngospasme. Bilateraal letsel kan leiden tot 
respiratoire distress, welke een intubatie noodzakelijk kan maken. Hypoparathyreoïdie kan tijdelijk of 
blijvend zijn. De vascularisatie van de bijschildklieren is precair. Dissectie van de schildklier dicht op 
het kapsel vermindert de kans op letsel aan de vascularisatie van de bijschildklieren. Nabloeding na 
operatie is zeldzaam, maar kan levensbedreigend zijn, aangezien een zich snel uitbreidende bloeding 
kan leiden tot luchtwegcompressie. 
Chirurgie voor hyperthyreoїdie vereist uitstekende kennis van de anatomie en een uiterst zorgvuldige 
dissectietechniek om de kans op complicaties te minimaliseren. 
 
Aanbeveling 
 Chirurgie voor hyperthyreoїdie dient te worden uitgevoerd door chirurgen met een specifieke 
 belangstelling en ervaring in schildklierchirurgie. Gezien de lage frequentie van thyreoïdectomie  
 voor hyperthyreoїdie wordt verwijzing aanbevolen naar een chirurg, die minimaal 10-15 
 schildklieroperaties per jaar verricht. 
 
 
II.4.4 Hoe uitgebreid dient de chirurgie te zijn? 
 
Het doel van chirurgie voor hyperthyreoïdie is het verwijderen van het weefsel dat ten grondslag ligt 
aan de ziekte en tegelijkertijd achterlaten van een voldoende grote schildklierrest om euthyreoïdie te 
bereiken zonder recidief hyperthyreoïdie te veroorzaken. Chirurgie is succesvol in de meeste 
patiënten met een laag recidiefpercentage (79). De uitgebreidheid van de chirurgie staat ter discussie. 
Een (near) totale thyreoïdectomie leidt tot hypothyreoïdie in alle patiënten. Een goede indicatie 
hiervoor zijn patiënten met een hyperthyreotisch (multi) nodulair struma. Voorts contra-indicaties voor 
radioactief jodiumbehandeling en levensbedreigende reacties op thyreostatica, zoals vasculitis, 
agranulocytose of leverfalen. Bovendien bij degenen, waarbij een re-operatie onwenselijk is. 
Waarschijnlijk is (near) totale thyreoïdectomie bij alle patiënten met een ernstige hyperthyreoïdie een 
goede keus.  
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Voor de meeste patiënten en zeker bij milde hyperthyreoïdie is een subtotale thyreoïdectomie 
afdoende. Hypothyreoïdie kan ook optreden na subtotale thyreoïdectomie en is afhankelijk van de 
hoeveelheid achtergelaten schildklierweefsel en de auto-immuunactiviteit. Achterlaten van 4-7 gram 
schildklierweefsel lijkt een goede maat voor het bereiken van een euthyreotische status. Bij 
achterlaten van meer weefsel is er een groter risico van persisterende of recurrente hyperthyreoïdie 
en bij achterlaten van minder weefsel is er een grotere kans op hypothyreoïdie (82,83).  

Totale thyreoïdectomie leidt in sommige studies tot meer postoperatieve complicaties (9,10), 
maar  blijvende morbiditeit komt zelden voor en verschilt niet significant tussen totale en subtotale 
thyreoïdectomie. Vooral tijdelijke hypoparathyreoïdie komt frequent voor. Deze complicatie is 
afhankelijk van de complexiteit van de operatie en treedt relatief vaak op na thyreoïdectomie voor 
hyperthyreoïdie (83-86). Bij een subtotale thyreoïdectomie kan gekozen worden voor achterlaten van 
een rest aan beide kanten (bilateraal subtotaal) of een lobectomie met isthmusresectie aan een zijde 
en een subtotale hemithyreoïdectomie contralateraal (Hartley-Dunhill procedure). De resultaten 
verschillen niet tussen beide procedures in 2 studies (86,87), maar de laatste operatie geeft potentieel 
minder risico op bilaterale complicaties, omdat een iets grotere rest kan worden achtergelaten. 
Bovendien hoeft bij persisterende of recidief ziekte maar 1 zijde te worden geëxploreerd. In een 
recente studie werden wel verschillen gevonden: minder recidief hyperthyreoïdie in de Hartley-Dunhill 
groep ten koste van meer tijdelijke hypoparathyreoïdie (88). 

In algemene termen is een thyreoïdectomie voor hyperthyreoïdie meer risicovol dan voor 
nodulaire schildklierafwijkingen, omdat de schildklier meer gevasculariseerd is bij de ziekte van 
Graves. Het primaire doel van chirurgie voor hyperthyreoïdie is wellicht meer het vermijden van 
recidiefziekte dan het bereiken van een euthyreotische status. Vooral als men de indicatie voor 
chirurgie beschouwt (zie boven). Totale thyreoïdectomie lijkt veilig te kunnen worden gedaan door 
endocriene chirurgen. 

Samenvattend: De uitgebreidheid van thyreoïdectomie is afhankelijk van meerdere factoren. 
Tijdelijke hypoparathyreoïdie komt vaak voor. Blijvende morbiditeit is zeldzaam. (Near) totale resecties 
hebben in sommige studies meer morbiditeit. 
 
Aanbevelingen 
 Indien besloten wordt tot chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie is (near) totale 
 thyreoïdectomie geïndiceerd voor: 
• hyperthyreotisch (multi)nodulair struma  
• contra-indicaties voor radioactief jodium-behandeling 
• levensbedreigende reacties op thyreostatica, zoals vasculitis, agranulocytose of leverfalen 
• als een reoperatie onwenselijk is  
• ernstige hyperthyreoïdie. 
 
 Indien gekozen wordt voor een subtotale resectie van de schildklier verdient een lobectomie met 
 isthmusresectie met contralaterale subtotale resectie de voorkeur, waarbij 4-7 gram  
 schildklierweefsel wordt achtergelaten (max. 1x1x2,5 cm). 
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III.  CAPITA SELECTA HYPERTHYREOÏDIE 

 
 
 
III.1. Graves` ophthalmopathie (GO)  
 
III.1.1 Inleiding  
 
De ernst van GO varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate 
aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO. GO is de meest frequente oorzaak 
van een éénzijdige exophthalmos. Van alle patiënten met GO heeft zo’n 87% ook Graves’ 
hyperthyreoïdie: in deze groep wordt GO in 20% klinisch manifest vóór de Graves’ hyperthyreoïdie, in 
40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie. Niet alle 
patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de klinische verschijnselen van GO: slechts 5-15% 
ontwikkelt ernstige GO, bij 30-40% blijft de GO mild van aard. Van alle GO patiënten heeft 3% een 
primaire hypothyreoïdie en is 10% euthyreoot. TSH-receptorantistoffen (TBII) zijn doorgaans bij hen 
aanwezig. Bij hypothyreote GO moet men in de follow-up vaak de thyroxine medicatie staken omdat 
er een hyperthyreoïdie ontstaat. Bij patiënten met euthyreote GO ontstaat bij ongeveer 25% binnen 
enkele jaren alsnog hyperthyreoïdie. 
 
 
III.1.2 Kwaliteit van leven 
 
De kwaliteit van leven (Quality-of-Life, QoL) van GO patiënten is sterk verminderd. Dit blijkt uit 
meerdere gecontroleerde studies die gebruik hebben gemaakt van óf algemene vragenlijsten (4-6) óf 
een ziektespecifieke vragenlijst (de zgn. GO-QoL) (7,85). De GO-QoL is in Nederland ontwikkeld en te 
downloaden van www.eugogo.org. De GO-QoL bestaat uit 8 vragen over visuele functies en 8 vragen 
over het uiterlijk. De meerderheid van GO patiënten rapporteert beperkingen in dagelijkse activiteiten 
zoals hobbies, fietsen, autorijden, televisie kijken en lezen, en een gedaald zelfvertrouwen. Slechts 
een kwart van de GO patiënten geeft aan dat voorlichting en counseling adequaat waren (8). 
Psychologische ondersteuning wordt door sommigen aanbevolen (6). 

De GO-QoL is gevalideerd en kan als uitkomstmaat worden gebruikt in klinisch onderzoek (9). 
De waarde van de GO-QoL in de dagelijkse praktijk is niet vastgesteld, maar zou nuttig kunnen zijn 
als een instrument aan de hand waarvan een gesprek kan worden gevoerd over de impact van de 
ziekte op het dagelijks functioneren van de patiënt. Goede voorlichting over het natuurlijk beloop van 
de ziekte, de te verwachten resultaten van behandeling, en adequate begeleiding gedurende het 
ziekteproces zijn essentieel. De patiëntenvereniging (Schildklierstichting Nederland, 
www.schildklier.nl, en de Nederlandse Vereniging van Graves patiënten, www.graves-patiënten.nl) 
kunnen hierin een belangrijk rol spelen; zij hebben uitstekend voorlichtingsmateriaal. 

Hoewel weinig patiënten na behandeling nog functionele beperkingen hebben, is 1/3 
ontevreden over het bereikte resultaat wat betreft het uiterlijk (10). Ook de MOS-SF36 en de GO-QoL 
geven aan dat de kwaliteit van leven van GO patiënten aan het eind van de behandeling weliswaar is 
verbeterd, maar nog steeds ten achter blijft bij die van controlepersonen (11). 
 
 
Conclusies  
 
Niveau 2 De kwaliteit van leven van patiënten met Graves’ ophthalmopathie is duidelijk 

afgenomen.  
 
B   Gerding(4), Kahaly(5), Terwee 1998(7), Park(8) 

Niveau 2 De ziektespecifieke kwaliteit-van-leven vragenlijst GO-QoL is te gebruiken als 
uitkomstmaat in klinisch onderzoek.  
 
B    Terwee(7), Park(8), Terwee(11) 

 
Aanbeveling 
  
 Goede voorlichting over het beloop van Graves’ ophthalmopathie en de te verwachten uitkomst is 
 uiterst belangrijk. Patiëntenverenigingen kunnen hierbij behulpzaam zijn. 
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III.1.3 Organisatie van zorg 
 
Behandeling van de hyperthyreoïdie met 131I kan de oogverschijnselen verergeren (zie III.1.5). Voor de 
beslissing tot immunosuppressieve behandeling (die meestal door de internist zal worden uitgevoerd) 
of rehabilitatieve chirurgie (door de oogarts) is inzicht in de ernst en de activiteit van de oogziekte van 
doorslaggevend belang. Dit maakt een multidisciplinaire benadering zeer gewenst, die het best vorm 
kan krijgen in een gemeenschappelijk spreekuur van oogarts en internist voor GO patiënten. 
Dergelijke ‘combined thyroid-eye clinics’ bestaan in meerdere centra in Nederland. Aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen als ervaringsdeskundigen bij deze spreekuren kan de 
waarde ervan verder verhogen. Er bestaat geen formeel bewijs dat ‘combined thyroid-eye clinics’ de 
kwaliteit van zorg voor GO patiënten verhoogt, hoewel het redelijk is te veronderstellen dat dit het 
geval is afgaand op de ervaring met multidisciplinaire spreekuren voor hartfalen en diabetes. 

De European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) heeft recent aanbevelingen gedaan 
welke patiënten naar een specialistisch centrum dienen te worden verwezen (1). In hetzelfde 
consensusartikel geeft EUGOGO aan hoe activiteit en ernst van GO op het spreekuur kunnen worden 
vastgesteld (tabel 6). 
 
Tabel 6. Onderzoek naar activiteit en ernst van Graves’ ophthalmopathie. 
 
A. ACTIVITEIT GO B. ERNST GO 
m.b.v. CAS = Clinical Activity Score m.b.v. NO SPECS classificatie 
 
1. spontane retrobulbaire pijn 0. No symptoms or signs of GO 
2. pijn bij opzij, naar boven of  1. Only signs, no symptoms 
    beneden kijken     • lidspleet in mm in mediaanlijn 
3. roodheid van oogleden 2. Soft tissue involvement 
4. roodheid van conjunctiva     • zwelling, roodheid, chemosis 
5. zwelling van oogleden 3. Proptosis 
6. zwelling van carunkel     • exophthalmos in mm met Hertel 
    en/of plica 4. Extraocular muscle involvement 
7. chemosis     • subjectieve diplopie score† 
     • motiliteit oogspieren in graden 
 5. Corneal involvement 
maximale score is 7     • afwezig, cornea punctata, ulcus 
 6. Sight loss 
     • visus, kleurenzien, gezichtsvelden, papil 
 
† 0, geen diplopia; 1, intermitterende diplopia (alleen bij vermoeidheid of bij het wakker worden); 2, 
inconstante diplopie (alleen in uiterste blikrichting); 3, constante diplopie (continue dubbelbeelden in 
primaire stand of bij lezen). 
 
Aanbevelingen 
 
 Immunosuppressieve of chirurgische behandeling van GO patiënten kan het best plaats vinden in 
 gespecialiseerde centra met multidisciplinaire gecombineerde spreekuren van internist en oogarts. 
  
 Patiënten met unilaterale GO of euthyreoïde GO dienen altijd naar een oogarts te worden 
 verwezen.  
  
 Patiënten met GO dienen urgent naar een oogarts te worden verwezen indien er sprake is van: a) 
 visusdaling, b) verandering in intensiteit of kwaliteit van kleurenzien, c) subluxatie van de oogbol, d)  
 troebele cornea, e) papiloedeem.  
 
 Niet-urgente verwijzing van GO patiënten is geïndiceerd bij: a) excessief zandgevoel in de ogen, 
 niet verbeterend na 1 week kunsttranen, b) lichtschuwheid of pijn in of achter de ogen, verergerend 
 in laatste 1-2 maanden, c) veranderend uiterlijk in laatste 1-2 maanden, d) dubbelzien, beperkte  
 oogbewegingen, of torticollis oculi, e) hinderlijke ooglidretractie, of abnormale zwelling/roodheid van 
 oogleden/conjunctiva.  
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III.1.4 Roken 
 
Ongeveer 40% van GO patiënten rookt. Roken is geassocieerd met Graves’ hyperthyreoïdie zonder 
GO (odds ratio 1.9, 95% CI 1.1-2.7) maar meer nog met Graves’ hyperthyreoïdie met GO (odds ratio 
7.7, 95% CI 4.3-13.7) blijkens een grote case-control studie (13); de odds namen toe met meer 
ernstige GO. Roken als risicofactor voor GO is gevonden in talrijke studies (14). Ophouden met roken 
vermindert het risico om GO te krijgen: zo is in een Duitse studie het relatieve risico van diplopie 7.0 
(95% CI 3.0-16.5) onder zware rokers (>20 sigaretten per dag), maar daalt tot 1.9 (95% CI 0.5-7.7) 
onder ex-rokers die >20 sigaretten per dag rookten (15). Ook passief roken zou een risico kunnen zijn 
voor het krijgen van GO (16). 
 De uitkomst van GO behandeling met glucocorticoïden of retrobulbaire bestraling is in rokers 
minder gunstig dan in niet-rokers (17,18). De kans op ontwikkeling of verergering van 
oogverschijnselen na 131I-therapie van Graves’ hyperthyreoïdie is in rokers 4x zo hoog als in niet-
rokers, en de kans dat prednison dit effect van 131I-therapie voorkomt is in rokers 4x lager dan in niet-
rokers (19). Het is dus waarschijnlijk dat ophouden met roken de uitkomst van GO gunstig beïnvloedt, 
maar formele studies over stoppen met roken bij patiënten met reeds manifeste GO zijn niet gedaan. 
Bij het advies om te stoppen met roken dient ook te worden besproken of verdere hulp hierbij van nut 
kan zijn. 
 
Conclusies 
 
Niveau 2 Roken is een belangrijke risicofactor voor Graves’ ophthalmopathie.  

 
B1  Prummel(13), Vestergaard(14), Pfeilschifter(15), Krassas(16) 

Niveau 2 De uitkomst van Graves’ ophthalmopathie is slechter in rokers dan in niet-rokers. 
 
B   Bartalena(17), Eckstein(18), Bartalena (19) 

 
Aanbeveling 
 
 Stoppen met roken moet dringend worden geadviseerd aan iedere roker met Graves’ 
 ophthalmopathie.  
 
 
III.1.5 Schildklierbehandeling 
 
De oogverschijnselen zijn ernstiger van aard in GO patiënten die nog hyperthyreoot of hypothyreoot 
zijn dan in patiënten bij wie inmiddels een normale schildklierfunctie is bereikt (20). Herstel van 
euthyreoïdie gaat gepaard met een geringe verbetering in m.n. NO SPECS klassen 2 en 4 (21,22). De 
vraag doet zich vervolgens voor of het voor de ogen uitmaakt hoe Graves’ hyperthyreoïdie wordt 
behandeld: met thyreostatica, 131I of thyreoïdectomie. Thyreostatica en thyreoïdectomie lijken neutraal 
te zijn met betrekking tot GO, maar 131I-therapie is geassocieerd met een risico van oogverschijnselen 
van ongeveer 15% volgens twee grote randomized clinical trials (RCT) (23,19). De deelnemers aan 
deze RCT hadden allemaal Graves’ hyperthyreoïdie, maar slechts een klein deel had milde 
oogverschijnselen vóór de randomisatie. De kans op ontstaan of verergering van GO in de eerste 
RCT was gelijk bij behandeling met thyreostatica of subtotale thyroïdectomie, maar toegenomen bij 
131I-therapie; de kans op GO nam in alle drie groepen toe bij meer ernstige Graves’ hyperthyreoïdie 
(T3 >5 nmol/l)(23). Deze studie is bekritiseerd omdat patiënten die hypothyreoot werden na 131I-
therapie, niet direct werden behandeld met thyroxine. Vervolgstudies toonden inderdaad aan dat een 
verhoogd TSH een nadelig effect heeft op de ogen (24,25). Desalniettemin werd hetzelfde effect van 
131I-therapie gevonden in de tweede RCT: ontstaan of verergering van oogverschijnselen trad op in 
4.7% bij behandeling met thyreostatica, in 15% na 131I-therapie, en in 0% na 131I-therapie als 
gelijktijdig prednison werd gegeven (19). Een oorzakelijke rol van 131I-therapie is aannemelijk gezien 
een langdurige stijging van serum TBII-concentraties na 131I-therapie (als gevolg van het vrijkomen 
van schildklierantigenen en activering van T- en B-lymfocyten bij destructie van schildklierweefsel), die 
niet optreedt bij thyreostatica of na thyreoïdectomie (26). TBII en geactiveerde T-cellen kunnen zich 
binden aan TSH-receptoren op orbitale fibroblasten, via locale inductie van cytokines en 
glycosaminoglycanen leidend tot oedeem en fibrose van oogspieren en orbitaal vet. 
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Als oogverschijnselen ontstaan, gebeurt dit in de eerste maanden na 131I-therapie, maar bij 2/3 
van de patiënten zijn deze gelukkig mild en voorbijgaand van aard. Prednison kan dit voorkomen, 
maar het lijkt niet opportuun om routinegewijs bij 131I-therapie prednison te geven, gezien het beperkte 
risico van GO en de bijwerkingen van prednison. Het lijkt verstandiger co-medicatie met prednison te 
beperken tot hoogrisico patiënten, d.w.z. als er sprake is van pre-existente actieve GO, ernstige 
hyperthyreoïdie (T3 >5 nmol/l), hoge TBII-concentraties en/of roken (27). Een aanbevolen schema is: 
30 mg prednison per dag gedurende 4 weken vanaf de 131I-therapie, dan 20 mg/dag gedurende 4 
weken, en vervolgens met 5 mg per week afbouwen. Prednison heeft geen nadelige invloed op de 
effectiviteit van 131I-therapie (28). Patiënten met inactieve GO (gedefinieerd als CAS ≤3, geen 
chemosis, en geen verergering van de oogverschijnselen in de laatste 2-3 maanden) kunnen veilig 
met 131I worden behandeld (29). 

Gezien de kruisreactiviteit tussen schildklier- en orbita-antigenen en de veronderstelde rol 
hiervan in de pathogenese van GO, zou – zeker vanuit theoretisch oogpunt – totale verwijdering van 
de schildklier en daarmee van alle schildklierantigenen een gunstig effect op het ooglijden kunnen 
hebben. Een zorgvuldig uitgevoerde case-control studie liet echter een gelijke uitkomst voor de 
oogveranderingen zien als Graves’ hyperthyreoïdie werd behandeld met thyreostatica of met near-
total thyreoïdectomie (30). Ook een RCT in patiënten met actieve GO toonde geen voordeel aan van 
totale thyreoïdectomie boven subtotale thyreoïdectomie met betrekking tot GO, terwijl de totale 
thyreoïdectomie meer complicaties had (31). Wel bleek in een retrospectieve studie in GO patiënten 
die een near-total thyreoïdectomie ondergingen, dat de oogziekte vaker inactief werd na 
thyreoïdectomie + 131I dan na thyreoïdectomie alleen (32). Hoe Graves’ hyperthyreoïdie in 
aanwezigheid van GO het beste kan worden behandeld, vereist zorgvuldige beoordeling per patiënt. 
Subtotale thyreoïdectomie lijkt een veilige keuze, maar er is geen bewijs dat near-total 
thyreoïdectomie of complete schildklierablatie (operatie + 131I) een betere uitkomst van GO geeft. 131I-
therapie zonder prednison is mogelijk bij inactieve GO; bij actieve GO is prednison aan te raden bij 
hoogrisico patiënten. Het “block-and-replace” regime (thyreostatica met thyroxine) totdat het ooglijden 
uitbehandeld is, wordt veelvuldig toegepast: het voordeel is een stabiele schildklierfunctie terwijl 
slechts weinig controles zijn vereist. 
 
Conclusies   
 
Niveau 2 Normalisatie van de schildklierfunctie gaat gepaard met een lichte verbetering 

van de Graves’ ophthalmopathie. 
 
B   Prummel(20), Prummel(21) 

Niveau 1 131I-therapie van Graves’ hyperthyreoïdie zonder of met milde GO veroorzaakt bij 
15% van de patiënten oogverschijnselen.  
 
A2   Tallstedt(23), Bartalena(19) 

Niveau 2 Prednison kan het optreden van oogverschijnselen na 131I-therapie voorkomen 
zonder de effectiviteit van 131I-therapie te verminderen.  
 
A2  Bartalena(19) 
B   Jensen(28) 

 Niveau 2 Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie bestaat geen verschil in uitkomst 
tussen thiamazol en subtotale thyreoïdectomie noch tussen subtotale 
thyreoïdectomie en near-total thyreoïdectomie wat betreft de oogverschijnselen  
 
A2,B   Tallstedt(23), Marcocci(30), Jarhult(31) 

  
Aanbevelingen 
 
 Herstel van een normale schildklierfunctie is ook van nut voor de oogverschijnselen bij de ziekte 
 van Graves.   
 
 Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie zijn thiamazol en subtotale thyroïdectomie 
 neutraal t.a.v. het risico op oogverschijnselen. 131I-therapie is goed mogelijk bij inactieve Graves’ 
 ophthalmopathie, maar dient met steroïdprofylaxe te gebeuren in patiënten met een verhoogd 
 risico op oogverschijnselen (pre-existente actieve GO, T3 >5 nmol/l, hoge TBII-concentraties, 
 roken).  
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 Indien men besluit tot 131I-therapie bij actieve GO, wordt aangeraden steeds ook prednison te 
 geven.  
 
 
III.1.6 Oogbehandeling 
 
Algemene maatregelen zijn: grote donkere brillenglazen tegen lichtschuwheid, prismabril tegen 
dubbelzien, en lubricantia zoals kunsttranen, gels of zalven (afhankelijk van de ernst) tegen een 
zandgevoel in de ogen en tegen uitdroging van de cornea. Kunsttranen kunnen heel goed door de 
internist worden voorgeschreven in de vorm van 0.5% methylcellulose oogdruppels in flacons van 10 
ml. De specifieke behandeling van GO hangt verder af van de ernst en de activiteit van GO (2). 
Verlies van visuele functies door opticus neuropathie of ulcus corneae is zeer ernstig, en vereist 
urgente verwijzing en behandeling. Milde GO wordt gekenmerkt door matige roodheid en zwelling van 
oogleden en/of conjunctiva, geringe proptosis en intermitterend dubbelzien bij weinig beperkte 
motiliteit van de oogspieren. Matig ernstige GO wordt gekenmerkt door oogverschijnselen die 
ernstiger zijn dan milde GO, maar zonder opticus neuropathie. Het onderscheid tussen actieve en 
inactieve GO is vooral in deze laatste groep van belang. Immers, het is aannemelijk dat 
immunosuppressieve behandeling wel effectief is in het vroege actieve stadium van GO wanneer er 
sprake is van een ontstekingsinfiltraat in oogspieren en oogvet met veel lymfocyten en oedeem, maar 
niet in het latere inactieve stadium van GO wanneer fibrose overheerst (2). Het tijdsinterval tussen het 
actieve en inactieve stadium varieert echter sterk per patiënt, van maanden tot soms 2-3 jaar. Ook de 
CAS heeft op zich onvoldoende voorspellende waarde voor de uitkomst van immunosuppressie. De 
combinatie van een CAS ≥4, een duur van de GO korter dan 18 maanden, en activiteit bij orbitale 
beeldvorming (bv. hoge opname in de orbita bij octreoscan, lange T2-relaxatietijd bij MRI, of lage 
reflectiviteit in oogspieren bij A-mode echografie) bezit wel een voorspellende waarde van rond de 
80% (33,34), maar de beeldvormende technieken en de hierbij vereiste analyse zijn slechts beperkt 
beschikbaar. 

Het natuurlijke beloop van GO wordt gekenmerkt door een tendens tot spontane verbetering, 
geleidelijke uitdoving van de ziekteactiviteit, en weinig tot geen recidieven van de orbitopathie (35). 
Volledig herstel tot de oorspronkelijke toestand treedt echter zelden op; hiervoor is doorgaans 
rehabilitatieve chirurgie noodzakelijk. Deze wordt uitgevoerd in het inactieve eindstadium van de 
ziekte (bv. wanneer de oogverschijnselen gedurende ½ jaar stabiel zijn gebleven), en niet tijdens 
actieve GO omdat dan de operatieresultaten weer verloren kunnen gaan door verdere ziekteactiviteit. 
Het is belangrijk (vanuit verzekeringstechnisch oogpunt) te spreken van rehabilitatieve chirurgie en 
niet van cosmetische chirurgie: immers, de ingrepen zijn niet bedoeld om iets mooier te maken dan 
het was, maar om de oorspronkelijke toestand te herstellen. Hierbij wordt, indien geïndiceerd, eerst 
orbitale decompressie verricht wegens exophthalmos, daarna oogspiercorrectie wegens diplopie en 
gestoorde motiliteit, en tenslotte ooglidoperatie wegens zwelling der oogleden of ooglidretractie. 
 
Conclusies 
 
Niveau 2 Het natuurlijk beloop van GO wordt gekenmerkt door een tendens tot spontane 

verbetering, waarbij echter geen volledig herstel optreedt. 
 
B   Perros(35) 

Niveau 1 De activiteit van GO is een belangrijke determinant voor de uitkomst van 
immunosuppressieve behandeling en is redelijk betrouwbaar in te schatten 
m.b.v. de clinical activity score en de duur van het ooglijden.  
 
A2   Wiersinga(2), Gerding(33), Terwee(34),   

Niveau 3 Voor volledig herstel van uiterlijk en visuele functies is doorgaans rehabilitatieve 
chirurgie vereist.  
 
C   Wiersinga(2) 

 
Aanbevelingen 
 
 In ieder stadium van GO dient te worden overwogen of de klachten zijn te verlichten door grote 
  donkere brillenglazen, prismabril, en liberaal gebruik van kunsttranen.  
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 Immunosuppressieve behandeling van GO dient te worden beperkt tot patiënten met een actieve 
 GO; de kans op actieve GO is hoog bij een clinical activity score ≥4 en een duur van het ooglijden 
 korter dan 18 maanden.  
 
 In geval van resterende oogverschijnselen bij patiënten met inactieve GO is rehabilitatieve chirurgie 
 te overwegen. 
 
 
III.1.6.1 Zeer ernstige GO (Dysthyreoïde opticus neuropathie, DON) 
 
Zware rokers, mannen en bejaarden hebben een relatief hoge kans op DON. “Apical crowding” van de 
oogspieren (goed te zien op axiale coupes van een orbitale CT) is een duidelijke risicofactor. DON 
patiënten hebben vaak significante co-morbiditeit, m.n. diabetes mellitus, die gepaard gaat met een 
minder gunstige uitkomst (36). DON vereist urgente verwijzing en behandeling. 

Het effect van retrobulbaire bestraling ontstaat langzaam; radiotherapie is daarom bij DON 
niet de behandeling  van keuze. Chirurgische decompressie van de orbita geeft verbetering binnen 
enkele dagen, prednison binnen enkele weken. De enige RCT over de behandeling van DON – met 
overigens een zeer kleine sample size – toont een betere uitkomst van intraveneuze pulsen van 
methylprednisolon (IVMP) dan van onmiddellijke chirurgische decompressie (37). Het 
behandelingsschema in deze RCT was: 1 gram methylprednisolone iv op drie achtereenvolgende 
dagen in week 1 en opnieuw in week 2. Bij verbetering van de visuele functies werd vanaf week 3 
oraal prednison gegeven: 40 mg/dag gedurende 2 weken, daarna 30 mg/dag gedurende 4 weken, 
gevolgd door 20 mg/dag gedurende 4 weken, en tenslotte afbouwend met 2,5 mg/week. 
 
Conclusie 
  
Niveau 3 Initiële behandeling van dysthyreoïde opticus neuropathie (DON) met intraveneuze 

pulsen methylprednisolon heeft een betere uitkomst dan directe chirurgische 
decompressie van de orbita.  
 
B   Wakelkamp(37) 

  
Aanbeveling 
 
 Intraveneuze pulsen van hoge doses methylprednisolon gedurende 2 weken wordt aangeraden bij 
 DON patiënten, gevolgd door of oraal prednison gedurende enkele maanden, of onmiddellijke 
 chirurgische decompressie van de orbita, als de visuele functies na twee weken pulsen niet zijn 
 verbeterd.  
 
 
III.1.6.2 Milde Graves` ophthalmopathie 
 
Twee RCT`s hebben retrobulbaire bestraling (20 Gy, toegediend in 10 fracties van steeds 2 Gy 
gedurende 2 weken) vergeleken met ‘sham’bestraling. De response is hoger in de bestraalde (60% 
resp. 52%) dan in de niet-bestraalde groepen (31% resp. 27%) (38,39). Verbeteringen worden 
waargenomen in NO SPECS klassen 2 en 4 (m.n. in retrobulbaire pijn en motiliteit), maar niet in 
proptosis. De bestraalde patiënten hadden minder vaak rehabilitatieve chirurgie nodig, maar bestraling 
kon progressie naar meer ernstige GO (15% in beide groepen) niet voorkomen en leidde niet tot een 
betere kwaliteit van leven in de GO-QoL. 

Retrobulbaire bestraling in lagere doses (10 Gy of 2.4 Gy) lijkt even effectief als 20 Gy (40,41). 
Radiotherapie wordt goed verdragen, met slechts wat voorbijgaande roodheid van de ogen en 
haarverlies aan de slapen. Nadelige effecten van bestraling op de lange termijn zijn niet beschreven. 
Twee studies met een mediane follow-up van 11 jaar vonden geen verhoogde mortaliteit of meer 
cataract (42,43). Wel is retrobulbaire bestraling geassocieerd met een hogere frequentie van 
retinaveranderingen (21% vs 2%, p = 0.002), die echter grotendeels bestaan uit 1-5 
microaneurysmata zonder verstoring van de gezichtsscherpte (6). Alleen bij diabetespatiënten bleek 
retrobulbaire bestraling geassocieerd met retinopathie (RR 21, 95% CI 3-179) (43). 
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Conclusies 
 
Niveau 1 Retrobulbaire bestraling bij milde GO is effectief, maar de bereikte verbetering is 

beperkt en progressie naar ernstiger ooglijden wordt niet voorkomen.  
 
A2   Mourits(38), Prummel(39) 

Niveau 2 Retrobulbaire bestraling wordt goed verdragen en nadelige langetermijn effecten 
zijn niet beschreven (met uitzondering van een hogere incidentie van 
microaneurysmata, die echter de visus niet beïnvloeden).  
 
B    Marcocci(42), Wakelkamp(43) 

Niveau 3 Retrobulbaire bestraling van GO patiënten met diabetes mellitus geeft een hoge 
kans op retinopathie.  
 
B   Wakelkamp(43) 

 
Aanbevelingen 
 
 Bij patiënten met milde GO is een ‘wait-and-see’ politiek te verkiezen; retrobulbaire bestraling is te 
 overwegen bij patiënten met retrobulbaire pijn en/of motiliteitsstoornissen.  
 
 Diabetes mellitus is een contra-indicatie voor retrobulbaire bestraling bij GO patiënten.. 
 
 
III.1.6.3 Matig ernstige ophthalmopathie  
 
Immunosuppressieve behandeling komt in aanmerking bij matige ernstige actieve GO. Prednison in 
hoge doses per os is hierbij effectief in ongeveer 2/3 van de patiënten; de verbetering doet zich weer 
vooral voor in de CAS en NO SPECS klassen 2 en 4, terwijl de afname in exophthalmos beperkt blijft. 
De effectiviteit van andere behandelingsmodaliteiten dan oraal prednison is inmiddels bekend uit 
RCT`s (tabel 7). Monotherapie met cyclosporine is inferieur aan prednison, maar retrobulbaire 
bestraling of intraveneuze immunoglobulinen lijken gelijkwaardig aan prednison (44-46). De 
effectiviteit van retrobulbaire bestraling kon niet worden aangetoond in een RCT, waarbij het ene oog 
bestraald werd en het andere oog als controle diende (47). Deze studie is echter aan veel kritiek 
onderhevig gezien het uitzonderlijke studiedesign, opvallende selectiebias, en confounders zoals 
gelijktijdig herstel van euthyreoïdie en voorafgaande behandeling met steroïden. Langwerkende 
somatostatine analogen (octreotide) zijn niet beter dan placebo (48,49). 

De combinatie van oraal prednison met retrobulbaire bestraling of van oraal prednison met 
cyclosporine blijkt effectiever dan behandeling met alleen oraal prednison (50,51). Als het resultaat 
van oraal prednison onvoldoende is, blijkt voortzetting van prednison in een lage dosis van 20 mg 
daags in combinatie met cyclosporine de oogverschijnselen te verbeteren in ongeveer de helft van de 
patiënten (44). Twee recente RCT`s tonen een hogere effectiviteit van intraveneuze 
methylprednisolon pulsen (IVMP) dan van oraal prednison, terwijl de bekende  bijwerkingen van 
steroïden bij IVMP veel minder zijn dan bij oraal prednison (52,53). In een niet-gerandomiseerde 
Japanse studie blijkt toevoeging van bestraling met 20 Gy aan IVMP geen extra voordeel op te 
leveren (54). Ook een Finse RCT prefereert IVMP boven oraal prednison (55). 

Er zijn echter vier GO patiënten beschreven die zijn overleden aan acuut leverfalen tijdens of 
kort na IVMP (56,57). Hoewel de pathogenese van deze ernstige complicatie nog onvoldoende 
duidelijk is (57,58), traden deze sterfgevallen op bij hoge cumulatieve doses van 8-15 gram IVMP 
(incidentie 0.04%)(52) en niet bij de lagere doses IVMP van 4,25 gram (53). De 
leverfunctiestoornissen onder IVMP lijken dosisafhankelijk te zijn (59). Daarom wordt aan lage doses 
IVMP de voorkeur gegeven, hetgeen als redelijk veilig kan worden beschouwd als de leverfunctie 
regelmatig wordt gecontroleerd. Dit IVMP schema bestaat uit 500 mg methylprednisolon iv éénmaal 
per week gedurende 6 weken, gevolgd door 250 mg methylprednisolon iv éénmaal per week 
gedurende opnieuw 6 weken (53). 

RCT`s tonen geen effect van azathioprine, ciamexone of acupunctuur. Pilotstudies met 
etanercept,  infliximab of rituximab lijken belovend, maar deze middelen zijn nog niet getest in RCT en 
blijven daarmee nog experimenteel van aard.  
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Tabel 7. Immunosuppressieve behandeling van patiënten met matig ernstige Graves’ 
ophthalmopathie: resultaten van randomized clinical trials. 
 
 
     randomisatie      response  rate             p value ref.  
groep A        groep B   groep A     groep B      (A vs B)  
 
 
prednison per os cyclosporine  61%        22%        0.02 (44) 

prednison per os immunoglobulin iv 63%        62%        NS         (45) 

prednison per os bestraling 20 Gy 50%        47%        NS        (46) 

placebo   octreotide   46%        38%        NS         (48) 

prednison per os prednison per os 38%        69%        0.04 (50) 
                                    + bestraling 20Gy 

prednison per os methylprednisolon 63%        88%       < 0.02 (52) 
+ bestraling 20Gy iv pulses + 20Gy 

prednison per os methylprednisolon 51%        77%       < 0.01 (53) 
   iv pulses 
 
 
Conclusies  
 
Niveau 1 Glucocorticoïden blijven het middel van keuze bij de behandeling van matig 

ernstige, actieve GO.  
 
A2    Prummel(44), Kahaly(45), Prummel(46)  

Niveau 1 Intraveneuze methylprednisolon pulstherapie (IVMP) is effectiever en heeft minder 
bijwerkingen dan prednison per os.  
 
A2   Marcocci(52), Kahaly(53), Kauppinen-Mäkelin(55) 

Niveau 2  Sterfte t.g.v. acuut leverfalen geassocieerd met hoge cumulatieve doses van 8-15 
gram IVMP is beschreven in vier patiënten.  
 
B   Weissel(56), Marino(57) 

Niveau 1 Combinatietherapie van oraal prednison met cyclosporine of retrobulbaire 
bestraling is effectiever dan alleen oraal prednison.  
 
A2   Prummel(44), Marcocci(50), Kahaly(51) 

Niveau 1 Monotherapie met cyclosporine of octreotide is nauwelijks effectief, maar 
intraveneuze immunoglobulinen zijn even effectief als oraal prednison.  
 
A2   Prummel(44), Kahaly(45), Wémeau(48), Dickinson(49) 

 
Aanbevelingen 
 
 Voor de behandeling van matig ernstige, actieve GO wordt intraveneuze methylprednisolon 
 pulstherapie (cumulatieve dosis < 4,5 gram) aangeraden.  
 
 Bij intraveneuze methylprednisolon pulstherapie dient regelmatig de leverfunctie te worden 
 gecontroleerd. 
 
 Bij onvoldoende respons op methylprednisolon pulsen is verdere behandeling te overwegen met 
 bv de combinatie van oraal prednison 20 mg daags met cyclosporine, retrobulbaire bestraling, of 
 intraveneuze immunoglobulinen. 
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III.2. Jodiumgeïnduceerde hyperthyreoïdie 
 
 
III.2.1 Inleiding 
 
Farmacologische hoeveelheden jodium kunnen thyreotoxicosis veroorzaken. De door de WHO 
aanbevolen optimale jodiuminname met de voeding is 150-300 µg per dag. In landen zoals Nederland 
waar sprake is van een adequate jodiuminname (1), ontstaat iodine-induced thyrotoxicosis (IIT) pas bij 
een inname in de orde van milligrammen. Dit is bv. het geval bij regelmatig Japans eten (m.n. 
zeewier), en bij gebruik van jodiumhoudende vitaminepreparaten, kelp (0,15 mg/tablet), 
povidonejodium (Betadine, 10 mg/ml), amiodarone, of jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen. 
Euthyreoïde patiënten met een onderliggende schildklierziekte (M. Graves in remissie, nodulair 
struma) lijken extra gevoelig te zijn voor het ontstaan van IIT (2). 
 
III.2.2 Jodiumgeïnduceerde thyreotoxicose door röntgencontrastmiddelen 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
A. Jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen (CM) genereren een overmaat aan jodium 
Het vrij jodide gehalte van CM varieert sterk per CM, maar kan tot 25 µg/ml bedragen (3,4); de 
hoeveelheid toegediend CM varieert van 20-360 ml. De plasma halfwaardetijd van CM is ongeveer 2-
4 uur, en ± 90% wordt binnen 24 uur in de urine uitgescheiden. De jodiumexcretie in de urine (UIE) 
neemt dan ook toe, bv. na coronairangiografie met een factor 3 gedurende enkele weken (5). Het 
plasma anorganisch iodide (PII), dat door de schildklier kan worden opgenomen, stijgt enorm: na iv 
iopamidol bij hartcatheterisatie (gemiddelde jodiumbelasting 62.1 gram) tot 583 µmol/l na 3-4 uur, en 
na iopamidol instillatie bij ERCP (gemiddelde jodiumbelasting 7.3 gram) van basaal 0.8 µmol/l tot 85 
µmol/l na 4 uur met normalisering na 4 weken (6). De vrij iodide fractie in serum na ERCP bereikt een 
maximum na 4 dagen; dit wijst op in vivo dejodering van iopamidol, wat waarschijnlijk ook bij de 
andere CM optreedt. 

Bewijs dat de schildklier de overmaat aan jodium ziet, wordt geleverd door de verminderde 
opname in de schildklier van radioisotopen. De 131I-opname wordt gereduceerd van 31.1% vóór tot 
16.6% een week na iohexol injectie bij CT scans (7). Coronairangiografie met diatrizoaatnatrium 
veroorzaakt  een daling van de 99mTc-opname van 2.9% voor toediening tot 1.4% na 30 dagen; de 
opname kan nog verlaagd zijn na 12 weken (8,9). 
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Geconcludeerd kan worden dat CM de schildklier blootstellen aan een overmaat jodium, zowel 
door het aanwezige vrij jodide in CM als door in vivo dejodering van CM. De overmaat jodium is 
aanzienlijk getuige de totale jodiumbelasting en de meer dan honderdvoudige stijging van PII. 
 
B. Incidentie en kliniek van `iodine-induced thyrotoxicosis` door röntgencontrastmiddelen 
CM-geïnduceerde veranderingen naar hogere FT4 en lagere TSH-waarden (binnen het normale 
referentieinterval) worden soms gezien bij patiënten zonder onderliggende schildklierziekte, maar 
vaker bij nodulair struma. In een serie van 788 ongeselecteerde patiënten was de frequentie van 
subklinische en manifeste hyperthyreoïdie als volgt: vóór coronairangiografie 3.8% en 0.1%, 1 week 
na coronairangiografie 2.6% en 0.2%, na 4 weken 4.9% en 0.4%, en na 12 weken 4.1% en 0.2%; er 
waren 2 nieuwe gevallen van subklinische hyperthyreoïdie na 1 week en 2 nieuwe gevallen van 
manifeste hyperthyreoïdie na 4 weken (10). In patiënten zonder schildklieraandoeningen is de 
frequentie van subklinische resp. manifeste hyperthyreoïdie na 4-8 weken 1.24% resp. 1.24%. 
In patiënten met schildklieraandoeningen (die vaak al een onderdrukt TSH hadden voor CM), treedt 
manifeste hyperthyreoïdie vaker op: 5.17% na 4-12 weken. Naast de 10 patiënten met manifeste IIIT 
in tabel 8, zijn er 14 andere gevallen van IIIT na CM beschreven; kenmerken waren hoge leeftijd, 
multinodulair struma, en geen schildklierantistoffen. 

IIIT is een self-limited aandoening met spontaan herstel van euthyreoïdie in enkele maanden. 
Het klinisch beloop is doorgaans mild, maar niet altijd. In een serie van 7 IIIT patiënten hadden 5 
gewichtsverlies, 6 psychiatrische stoornissen, 6 neuromusculaire stoornissen, 1 boezemfibrilleren, en 
6 een vertraagd herstel van de oorspronkelijke ziekte (11). Boezemfibrilleren kan ontstaan ook bij 
subklinische hyperthyreoïdie (12). 

Geconcludeerd kan worden dat de incidentie van manifeste IIT na CM laag is: 0-1.24% in 
patiënten zonder onderliggende schildklierziekte, en 5.17% in patiënten met een schildklierziekte. 
Risicofactoren zijn hoge leeftijd, nodulair struma, en een onderdrukt TSH. Het klinisch beloop van IIIT 
is doorgaans mild met spontaan herstel van euthyreoïdie in enkele maanden. 
 
 
Tabel 8. Incidentie en kenmerken van manifeste IIT na CM 
pre-existente incidentie IIT          kenmerken IIT Referenties 
schildklierziekte  Leeftijd thyroid  
nee 2/161 = 1.24% 72-83 jr 1 x TSH ↓ (4, 7, 10, 11) 
ja 6/116 = 5.17% 63-81 jr 3 x nodulair struma  

1 x Graves 
2 x euthyroid autonomie 

(5, 8, 9, 10) 

gemengd 2/778 = 0.25% 55-68 jr 1 x TPO-Ab (13) 
 
C. Preventie van `iodine-induced thyrotoxicosis` door jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen. 
In 60 ongeselecteerde euthyreoïde patiënten die coronairangiografie ondergingen, trad geen enkel 
geval van IIT op: noch bij de controles, noch bij de patiënten die prophylaxe kregen (60 mg thiamazol 
met 1 g natriumperchloraat, gegeven 24 uur voor en nogmaals op de dag van CM) (9). Volgende 
studies richtten zich daarom op hoogrisico patiënten. 

In een gerandomiseerd onderzoek bij 51 patiënten met een autonome schildklierfunctie 
(subklinische hyperthyreoïdie, 10 min. 99mTc-opname >1.2%) kregen 17 patiënten thiamazol 20 
mg/dag, 17 patiënten 3 x daags 300 mg natriumperchloraat, en 17 patiënten dienden als controles (8). 
De behandeling startte één dag voor coronairangiografie en duurde 14 dagen. Manifeste IIT trad op in 
één patient van iedere behandelingsgroep en in twee van de controlegroep. IIT had een mild en 
voorbijgaand karakter; behandeling was niet nodig. 

Een derde studie onder patiënten met subklinische hyperthyreoïdie paste stratificatie toe (13). 
56 patiënten met 99mTc-opname van <1% ontvingen geen prophylaxe en IIT trad niet op. 19 patiënten 
met 99mTc-opname van >1% werden behandeld met 3 x daags 300 mg perchloraat plus thiamazol 20-
60 mg daags, afhankelijk van het volume van autonoom functionerend schildklierweefsel, te beginnen 
3 uur voor coronairangiografie en voortgezet gedurende 2 weken. 2 patiënten kregen een milde IIT; de 
preventieve behandeling moest wegens bijwerkingen bij één patiënt worden gestaakt. 

De preventieve interventie is wel effectief te noemen als men de groepen als geheel 
beschouwt.In de controlepatiënten steeg het FT4 en daalde het TSH, terwijl deze veranderingen in de 
behandelde groepen afwezig waren. De preventieve behandeling kon echter IIT niet in alle gevallen 
voorkomen. Mede gezien de bijwerkingen van de thyreostatica en het milde beloop van IIT kan 
preventieve interventie ook bij hoogrisico patiënten niet worden aanbevolen. Men zou dit hoogstens 
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kunnen overwegen in hoogrisico patiënten die at risk zijn voor hartritmestoornissen: twee weken 
natriumperchloraat met thiamazol. 
 
Conclusies 

 
Niveau 3 

Toediening van jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen veroorzaakt een 
significante stijging van plasma anorganisch jodide. 
 
Mann(6) 

 
Niveau 2 

Toediening van jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen veroorzaakt zelden 
(0.25%-5.2%) een iodine-induced thyrotoxicosis. Een hoog risico hebben vooral 
oudere patiënten met nontoxisch diffuus of nodulair struma. 
 
Hintze(10), Conn(12), Martin(11), de Bruin(14) 

 
Niveau 2 

Preventie van iodine-induced thyrotoxicosis t.g.v. jodiumhoudende 
röntgencontrastmiddelen (3 dd 300 mg natriumperchloraat met 1 dd 20 mg 
thiamazol) is mogelijk. 
 
Nolte(8), Fritzsche(9), Fricke(13) 

 
    
Overige overwegingen 
Gelet op de lage incidentie van IIT na CM is routinematige preventieve interventie niet aan te bevelen. 
Ook in de hoogrisico groep wordt gezien de nog steeds lage incidentie van IIT, het doorgaans milde 
en self-limited beloop van IIT, en de bijwerkingen van thyreostatica, preventieve interventie niet 
aanbevolen. 
 
Aanbevelingen 
 
 Preventie van `iodine-induced thyrotoxicosis` t.g.v. jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen door 
 thyreostatica wordt niet aanbevolen. 
 
 Bij patiënten `at risk` voor `iodine-induced thyrotoxicosis` t.g.v. jodiumhoudende 
 röntgencontrastmiddelen (bejaarden met nodulair struma en onderdrukt TSH) wordt bepaling van 
 de schildklierfunctie aanbevolen na ± 4 weken. 
 
 
 
III.2.3 Amiodaronegeïnduceerde thyreotoxicose (AIT) 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
 
A. Obligate effecten van amiodarone op schildklierfunctietesten 
Amiodarone bevat op gewichtsbasis 39.3% jodium. In vivo dejodering van amiodarone resulteert in 
farmacologische hoeveelheden jodide, getuige een honderdvoudige stijging van UIE van normaal 150 
µg/24 uur naar 15000 µg/24 uur bij een dosering amiodarone van 200-400 mg daags (15). Het PII 
stijgt 40 x tot 2 µmol/l bij een onderhoudsdosis van 200 mg daags, de absolute jodide opname in de 
schildklier stijgt 2-3x (16). De overmaat jodium leidt tot een vermindering van de 
schildklierhormoonsynthese via remming van de organificatie (Wolff-Chaikoff effect), waardoor het 
serum TSH kortdurend stijgt tot 5-15 mU/l. De schildklier ontsnapt gewoonlijk aan het Wolff-Chaikoff 
effect en na 3 maanden is het TSH weer normaal (17). 

Amiodarone remt de opname van T4 in sommige organen zoals de lever; hierdoor stijgt het T4 
en FT4. Ook de activiteit van 5’-deiodinase vermindert, leidend tot lagere T3- en FT3-
serumconcentraties (verminderde productie van T3 uit T4) en hogere rT3-spiegels (verminderde 
metabole klaring van rT3). Ondanks deze effecten op perifere weefsels blijft het TSH normaal (18). 

Een normaal TSH – ook in aanwezigheid van een verhoogd FT4 – wijst op euthyreoïdie. Een 
onderdrukt TSH met verhoogd FT4 en T3 wijst op hyperthyreoïdie, maar frequent bestaat er het 
biochemische patroon van een T4-toxicose. Omdat de bovengrens van het FT4-referentieinterval 
tijdens amiodarone zo’n 25% hoger ligt (bij bv. 25 pmol/l i.p.v. 20 pmol/l, afhankelijk van de FT4-
bepaling)(19), hoeft de combinatie van een onderdrukt TSH, een licht verhoogd FT4 en een normaal 
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T3 niet altijd een klinisch relevante AIT te betekenen. Dergelijke “subklinische” vormen van AIT gaan 
spontaan weer over in de helft der gevallen (20). 
 
B. Amiodaronegeïnduceerde thyreotoxicosis (AIT): kliniek 
De incidentie van AIT is hoger in gebieden met jodiumdeficiëntie dan bij een adequate jodiuminname; 
in Nederland treedt AIT op in 12.1% (20). Er bestaat geen duidelijke relatie tussen AIT en de 
(cumulatieve) dosering amiodarone. AIT ontstaat vaak in korte tijd en is moeilijk te voorspellen. Het 
nut van frequente routinematige controle van de schildklierfunctie tijdens amiodarone is daarom 
twijfelachtig (20).  

Het klinisch beeld van AIT varieert sterk (21). Vaak is toename van de hartritmestoornissen 
een sleutel tot de diagnose. Het anti-adrenerge effect van amiodarone mitigeert de toxische 
verschijnselen. Gewichtsverlies en tremor kunnen ook optreden als bijwerking van amiodarone los van 
de schildklierfunctie. Soms is AIT zeer ernstig en therapieresistent, met fatale afloop (22). 

Men onderscheidt AIT type I en AIT type II (tabel 9) (18). AIT type I ontstaat door de overmaat 
jodium, het is een ‘iodide-induced thyrotoxicosis’; patiënten met een pre-existente schildklierziekte 
zoals de ziekte van Graves of een multinodulair struma zijn hiervoor gevoelig. De verhoogde 
schildklierhormoonsynthese (thyreotoxicose met hyperthyreoïdie) maakt dat de opname van 
radioactief jodium in de schildklier soms nog aanwezig is en de vascularisatie van de schildklier (net 
zoals bij Graves’ hyperthyreoïdie of toxisch multinodulair struma) hoog is. 
 
Tabel 9. Onderscheid tussen type I en type II AIT 
 
 type I type II 
 
• pre-existente schildklierziekte ja nee 
• struma vaak zelden 
• radioactief jodiumopname laag/normaal laag/afwezig 
• vascularisatie schildklier hoog laag/afwezig 
      (colour-flow Doppler echografie) 
• schildklierantistoffen (TBII, TPO-Ab) soms aanwezig afwezig 
• pathogenese overmaat jodium destructieve thyreoïditis 
• behandeling MMI en KClO4 prednison 
• stoppen met amiodarone ja niet altijd vereist 
• hypothyreoïde episode na behandeling     nee vaak 
 
 
AIT type II ontstaat door het cytotoxisch effect van amiodarone op de follikelepitheelcellen (23), 
leidend tot een destructieve thyreoïditis. Er is sprake van thyreotoxicose zonder hyperthyreoïdie: de 
overmaat schildklierhormoon ontstaat door lekkage van gepreformeerd schildklierhormoon uit het 
colloïd naar de circulatie. De pathogenese lijkt op die van subacute thyreoïditis van De Quervain, en 
verklaart waarom AIT type II is te behandelen met prednison, doorgaans van voorbijgaande aard is en 
vaak wordt gevolgd door een hypothyreoïde fase. Een enkele maal ziet men bij AIT type II een klein, 
vrij vast aanvoelend struma (“iodide-induced goiter”). Het oorspronkelijk voorgestelde onderscheid 
tussen type I en type II d.m.v. interleukin-6 (sterk verhoogd in type II, normaal of licht verhoogd in type 
I) blijkt bij nader onderzoek niet goed mogelijk (24-26). In Nederland komt vooral AIT type II voor. 
 
C. Amiodaronegeïnduceerde thyreotoxicose: behandeling 
De behandeling van AIT is moeilijk en niet altijd succesvol. Op grond van de verschillende 
pathogenese van type I en type II AIT verschillen de behandelingen. In studies uit het verleden wordt 
echter meestal geen systematisch onderscheid gemaakt tussen beide types en betreft het heterogene 
patiëntengroepen van beperkte omvang. Ook zijn er vrijwel geen randomized clinical trials gedaan. Op 
grond hiervan is het moeilijk een goede vergelijking te maken van de effectiviteit van behandelingen 
bij ieder subtype (21). 

Bij AIT type I wordt staken van het amiodarone aangeraden. Mede door de lange halfwaardetijd van 
amiodarone blijken patiënten met een diffuus of nodulair struma 6-9 maanden na staken van 
amiodarone nog steeds hyperthyreoot te zijn. Ook behandeling met thionamides lijkt de duur van 
hyperthyreoïdie niet te bekorten: misschien niet verbazingwekkend omdat de effectiviteit van 
thionamides sterk vermindert bij een overmaat jodium. Daarom is voorgesteld AIT type I te 
behandelen met 1 x daags 30 mg thiamazol plus 2 x daags 500 mg kaliumperchloraat (KClO4). 
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Hiermee waren 17 van 18 patiënten euthyreoot in 15-90 dagen (27). KClO4 blokkeert de 
jodiumopname in de schildklier, waardoor de intrathyroïdale jodiumconcentratie daalt en de schildklier 
gevoeliger wordt voor thyreostatica. KClO4 werd vroeger toegepast bij de behandeling van 
hyperthyreoïdie, maar is in onbruik geraakt vanwege de bijwerkingen agranulocytose en aplastische 
anaemie. Deze complicaties traden op bij hoge doses van >1 gram/dag gegeven gedurende langere 
tijd, en zijn bij behandeling met 1 gram/dag gedurende 4-6 maanden voor AIT type II niet 
gerapporteerd. Als de 131I-opname in de schildklier hoog genoeg is, is 131I-therapie mogelijk.  

Bij AIT type II werd, na staken van amiodarone, euthyreoïdie bereikt bij 19 van 22 patiënten d.m.v. 
prednison gedurende 7-12 weken (meestal in combinatie met thyreostatica)(28). Vroegtijdig staken 
van prednison na 2-3 weken is geassocieerd met recidief van de thyreotoxicose. Inderdaad blijkt uit 
gerandomiseerd onderzoek dat met prednison (30 mg/dag gedurende 2 weken, daarna geleidelijke 
afbouw en staken na 3 maanden; in deze studie superieur aan jopanzuur) euthyreoïdie gemiddeld 
wordt bereikt na 43±32 dagen (dus soms pas na 100 dagen)(29). Andere niet gecontroleerde studies 
laten zien dat euthyreoïdie bij AIT type II kan worden bereikt met alleen carbimazol (25), of dat 
toevoeging van lithium aan propylthiouracil de tijd tot euthyreoïdie bekort (van gemiddeld 11 weken 
naar 4 weken bij 7 resp. 9 patiënten) (30). Ook is beschreven dat bij AIT type II euthyreoïdie kan 
worden bereikt onder continuering van de amiodaronemedicatie m.b.v. carbimazol of de combinatie 
KClO4 en thiamazol (31,32), of met prednison (33). Recidief van AIT type II bij voortzetting van 
amiodarone is beschreven bij 3 van 50 patiënten in Japan, optredend 3-8 jaar na de eerste episode; 
het recidief was milder van aard en gemakkelijker te behandelen (34). 

In een recente studie werden zowel AIT type I als type II in eerste instantie behandeld met de 
combinatie van thiamazol en KClO4 na staken van amiodarone (26). Na één maand was het FT4 
genormaliseerd of met meer dan 50% gedaald in 7 van de 14 patiënten met type I en 5 van de 6 
patiënten met type II. In de 8 non-responders werd prednison bijgegeven en uiteindelijk werd iedereen 
euthyreoot. Deze gegevens wijzen er op dat het onderscheid tussen beide types AIT en de daarmee 
verbonden therapie niet zo absoluut is als oorspronkelijk voorgesteld. Mengvormen komen 
waarschijnlijk frequent voor (35). Ook de colourflow Doppler echografie geeft geen absoluut 
onderscheid, maar een afwezige flow verhoogt wel de kans op een gunstig resultaat van prednison 
(25,33).  

Bij therapieresistente AIT is totale thyreoïdectomie te overwegen. In een serie van 34 
patiënten (29 mannen, 5 vrouwen; leeftijd 39-85 jaar; 2 x type I en 32 x type II) geopereerd in de Mayo 
Clinic tussen 1985 en 2002 overleden 3 patiënten, rehospitalisatie was nodig in 3 patiënten en er 
waren 11 complicaties (36). Bij 14 patiënten geopereerd in Brisbane tussen 1998 en 2005 (11 
mannen, 3 vrouwen; leeftijd 26-82 jaar; 1 x type I en 13 x type II) was er geen sprake van mortaliteit of 
complicaties (37). 
 
Conclusies  
 
Niveau 1  Amiodaronemedicatie resulteert in een stijging van FT4 en een daling van T3-

serumconcentraties onder handhaving van een normaal serum TSH (na een 
voorbijgaande TSH stijging in de eerste drie maanden).  
 
A1  

Niveau 2  Amiodaronegeïnduceerde thyreotoxicose (AIT) ontstaat vrij plotseling en is niet 
goed te voorspellen. 

A2 
Niveau 1   
 

AIT type I is gekenmerkt door de aanwezigheid van een pre-existente  
schildklierziekte (M. Graves, nodulair struma), van schildklierantistoffen (TBII, TPO-
Ab), en een sterke vascularisatie van de schildklier (Doppler echografie). Deze  
kenmerken ontbreken bij AIT II, maar het onderscheid tussen beide types is niet  
absoluut en mengvormen komen voor. 

A2 
Niveau 2  Behandeling van keuze bij AIT type I is de combinatie van kaliumperchloraat en 

thiamazol, bij AIT type II prednison. 

B 
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Niveau 3 Bij AIT type I is stoppen van de amiodaronemedicatie te prefereren, maar bij AIT 
type II is gezien het voorbijgaande karakter voortzetting van amiodarone vaak  
mogelijk. 

C 
Niveau 3 Sommige AIT patiënten zijn resistent tegen medicamenteuze therapie.  

 
C 

 
Overige overwegingen 
Bepaling van TSH en TPO-Ab voor aanvang van behandeling met amiodarone lijkt nuttig (TSH ≤0.1 
mU/l vergroot de kans op thyreotoxicose, TPO-Ab verhogen de kans op hypothyreoïdie), maar het nut 
van routinematig bepalen van TSH en FT4 tijdens amiodarone is beperkt: AIT kan vrij plotseling 
ontstaan, en een onderdrukt TSH normaliseert vaak weer spontaan. 
 Bij de behandeling van AIT type II is te overwegen naast prednison ook routinematig thiamazol 
te geven hoewel de theoretische onderbouwing hiervan ontbreekt. De ratio achter deze handelswijze 
is dat mengvormen met AIT type I frequenter voorkomen dan vroeger werd aangenomen. KClO4 bij 
de behandeling van AIT type II is te verdedigen vanuit de remming van het cytotoxisch effect van 
amiodarone op thyrocyten in vitro. In plaats van KClO4 kan zonder bezwaar ook 2 x daags 500 mg 
natriumperchloraaat worden voorgeschreven. Als men uitgaat van het self-limiting karakter van AIT 
type II, is het nut van medicamenteuze interventie bij dit type het sneller bereiken van euthyreoïdie. 
 Als het onderscheid tussen AIT type I en II niet duidelijk is, valt te overwegen de patiënt te 
behandelen met strumazol, KCl04 en prednison, maar dit is tot op heden niet goed onderzocht.  
 
Aanbevelingen 
 
 Bij patiënten die amiodarone gaan gebruiken, is vooraf bepaling van TSH- en TPO-antistoffen 
 nuttig. Aangezien het nut van het routinematig bepalen van TSH en FT4 tijdens 
 amiodaronemedicatie beperkt is, kan bepaling van TSH en FT4 tijdens amiodaronegebruik beter 
 alleen op indicatie geschieden. 
  
 Het onderscheid tussen AIT type I en type II stoelt vooral op de aanwezigheid van struma, 
 schildklierantistoffen (TBII, TPO-Ab), en de vascularisatie van de schildklier (Doppler echografie). 
 Bij AIT type I wordt aanbevolen amiodarone te staken en te behandelen met thiamazol (30 
 mg/dag) en kaliumperchloraat (2 x daags 500 mg). Bij onvoldoende respons prednison.  
 Bij AIT type II is voortzetting van amiodarone mogelijk. De aanbevolen behandeling bestaat uit 
 prednison (30 mg/dag) gedurende 2-3 maanden (al of niet met thiamazol). Bij onvoldoende 
 respons kaliumperchloraat. 
  
 Bij AIT resistent tegen medicamenteuze therapie is totale thyreoïdectomie aan te bevelen.  
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III.3. Thyreotoxische crise 
       
III.3.1 Inleiding 

Thyreotoxische crise is een zeldzaam, levensbedreigend syndroom, gekarakteriseerd door het 
bestaan van ernstige symptomen van thyreotoxicose. Er zijn geen algemeen geaccepteerde criteria 
voor de diagnose. In de praktijk is het scoringssysteem zoals voorgesteld door Burch en Wartofsky 
(1993) goed bruikbaar, waarbij aangetekend dat deze criteria alleen van toepassing zijn bij patiënten 
met een bewezen thyreotoxicose (tabel 10).  
 
 
Tabel 10. Diagnostische criteria thyreotoxische crise* 
 
 
 
1) Lichaamstemperatuur (ºC)    4) Hartfrequentie 

37,2  -   37,7              5        99 – 109                5 
37,8  - 38,2  10    110 – 119  10 
38,3  -   38,8  15    120 – 129  15 
38,9  -   39,3  20    130 – 139  20 
39,4  -   39,9  25     ≥ 140   25 

 ≥ 40,0   30 
 
 
2) Centrale zenuwstelsel    5) Decompensatio cordis 
 - milde stoornis (agitatie) 10   - mild (perifeer oedeem)   5 
 - matige stoornis (delier,    - matig (beiderzijds crepi- 
   psychose, lethargie)  20      teren)    10 
-  ernstige stoornis (epilep-    - ernstig (longoedeem)  15 
   tische aanvallen, coma) 30 
 
 
 
3) Maag-darm-lever     6) Atriumfibrilleren 
-  matige stoornis (diarree,    - afwezig     0 
   misselijkheid/braken, buik-    - aanwezig   10 
   pijn)    10    
-  ernstige stoornis (onver- 
   klaarde icterus)  20 
       7) Uitlokkende faktoren 
       - afwezig     0 
       - aanwezig   10 

 
 

* Een score van 45 of meer is zeer suggestief voor de diagnose thyreotoxische crise; een score van 
24 tot 44 ondersteunt deze diagnose; een score van minder dan 25 maakt de diagnose thyreotoxische 
crise onwaarschijnlijk.  
 
De diagnose thyreotoxische crise is een klinische, daar de uitslagen van bepalingen van 
schildklierfunctieparameters bij deze patiënten in dezelfde orde van grootte kunnen liggen in 
vergelijking met die bij patiënten met een ongecompliceerde thyreotoxicose. De diagnose is dus 
gebaseerd op de ernst van de symptomen van thyreotoxicose en de aanwezigheid van functionele 
decompensatie van één of meer orgaansystemen. Belangrijke symptomen zijn koorts, tachycardie, 
gastrointestinale disfunctie (misselijkheid, braken, diarree en in ernstige gevallen geelzucht) en 
disfuncte van het centrale zenuwstelsel (angst, apathie, coma). Een snelle diagnose en start van 
therapie is nodig om de hoge mortaliteit bij dit ziektebeeld (10-75%) te beïnvloeden. Van belang is om 
een uitlokkende factor voor de thyreotoxische crise op te sporen. Dit kan zijn een intercurrente ziekte, 
b.v. een infectieziekte, of een trauma. Vóór de invoering van adequate thyreostatische therapie kwam 
een thyreotoxische crise geregeld voor tijdens en na thyreoïdectomie.  
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III.3.2 Behandeling thyreotoxische crise  
 
Patiënten met een thyreotoxische crise moeten worden opgenomen op een intensive care afdeling 
voor monitoring van o.a. lichaamstemperatuur, circulatie en respiratie. De koorts dient bestreden te 
worden met antipyretica, waarbij salicylaten moeten worden vermeden, daar salicylaten T3 en T4 
verdringen van hun bindende eiwitten met stijging van de concentraties van vrij T3 en vrij T4 als 
gevolg. Zonodig dienen circulatie en respiratie te worden ondersteund en overige supportieve 
maatregelen te worden genomen (o.a. verbetering van de voedingstoestand).  
Als specifieke maatregelen zijn te noemen:  
o Remming van de synthese van T4 en T3. 

Hiervoor kunnen zowel thiamazol als PTU worden gebruikt. Voordeel van PTU is dat het tevens de 
extra-thyroïdale conversie van T4 naar T3 remt (bij een dosis van ≥ 1000 mg per 24 uur) en 
voordeel van thiamazol is dat het een langere halfwaardetijd heeft. Beide medicamenten kunnen 
oraal, via een maagsonde of rectaal worden gegeven. Er is geen preparaat voor parenterale 
toediening beschikbaar. De dosering is voor PTU 200-250 mg iedere 4 uur en voor thiamazol 30 
mg iedere 6 uur. 

o Remming van de afgifte van T4 en T3. 
Hiervoor kan solutio lugoli fortior worden gebruikt, 3 dd 10-15 druppels. Jodium kan ook 
intraveneus worden gegeven als natriumjodide of kaliumjodide (0,5-1 gram om de 12 uur). Nadeel 
is dat deze intraveneuze preparaten meestal niet in voorraad zijn. Jodium kan ook rectaal worden 
gegeven. Belangrijk is dat de jodium niet eerder dan 1 uur na de start van behandeling met 
thyreostatica wordt gegeven. Ook lithium blokkeert de afgifte van schildklierhormoon (cave renale 
en neurologische toxiciteit in deze situatie). De aanvangsdosis is 300 mg iedere 6 uur met daarna 
aanpassing van de dosering op basis van bepaling van de serum lithiumspiegel (streefwaarde 1 
mEq/l). 

o Blokkade van de perifere omzetting van T4 naar T3.  
Krachtige blokkade van de omzetting van T4 naar T3 kan worden bewerkstelligd door orale 
toediening van bepaalde jodiumbevattende radiologische contrastmiddelen. De hiervoor geschikte 
middelen zijn echter in Nederland niet beschikbaar. Remming van perifere conversie van T4 naar 
T3 wordt ook bewerkstelligd door toediening van hoge doseringen glucocorticoïden, b.v. 200-300 
mg hydrocortison i.v. als aanvangsdosering, gevolgd door 100 mg i.v. iedere 8 uur. Het voordeel 
van toediening van glucocorticoïden is dat ook een eventuele absolute of relatieve 
bijnierschorsinsufficiëntie wordt behandeld. Ook bètablokkers remmen in beperkte mate de 
omzetting van T4 naar T3 (zie onder). 

o Remming van de effecten van T4 en T3 op de weefsels. 
Hiervoor wordt toediening van een bètablokker aanbevolen (cave decompensatio cordis). 
Traditioneel wordt propranolol gegeven (aanvangsdosis 0,5 - 1 mg i.v. in 10 min., tijdens bewaking 
van het hartritme, en daarna 1-3 mg in 10-15 min. iedere paar uur totdat orale therapie met 
propranolol (60-80 mg iedere 4-6 uur) voldoende werkzaam is). Als alternatief voor propranolol 
wordt de ultrakort werkende bètablokker esmolol aanbevolen (oplaaddosis van 0,25-0,5 mg/kg in 5 
tot 10 min. i.v., gevolgd door een continu infuus van 0,05-0,1 mg/kg/min). 

In uitzonderingsgevallen kan behandeling met hemodialyse, plasmaferese, hemoperfusie of een 
emergency thyroïdectomie worden overwogen. 
 
Conclusie 
 
 Bij een patiënt met een bewezen thyreotoxicose is de diagnose thyreotoxische 

crise gebaseerd op klinische, en niet op biochemische, parameters.  
 
D  Burch(1), Wartofsky(2) 

 
Aanbeveling 
 
 De werkgroep is van mening dat patiënten met een thyreotoxische crise op een intensive care 
 afdeling moeten worden behandeld waarbij de vitale functies worden bewaakt en zo nodig worden 
 ondersteund en waarbij een aantal specifieke maatregelen wordt genomen gericht op de afgifte 
 en werking van schildklierhormoon.  
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III.4. Subklinische hyperthyreoïdie  
 
 
III.4.1 Inleiding 
 
Sinds het beschikbaar komen van gevoelige bepalingen voor het thyreoidstimulerend hormoon (TSH) 
worden regelmatig subklinische schildklierfunctiestoornissen gevonden. Subklinische hyperthyreoïdie 
is een biochemische diagnose en wordt gedefinieerd  als de combinatie van een onderdrukte serum 
TSH-concentratie en een serumconcentratie vrij T4 en T3 in het normale gebied, ten gevolge van 
ofwel behandeling met schildklierhormoon ofwel een overproductie van T4 en/of T3. Geringe 
symptomen van hyperthyreoïdie kunnen al dan niet aanwezig zijn. Een afwijkende TSH-waarde 
betekent dat de serumwaarde van vrij T4 voor het individu niet normaal is, ook al ligt deze in het 
normale referentiegebied. Andere oorzaken van onderdrukking van de TSH-concentratie dienen te zijn 
uitgesloten, zoals medicatiegebruik (dopamine, glucocorticoïden), ‘’non-thyroidal illness’’ en 
hypofysaire of hypothalame insufficiëntie (1).  

De oorzaken van endogene subklinische hyperthyreoïdie zijn gelijk aan die van manifeste 
hyperthyreoïdie, te weten multinodulair struma, solitaire autonome nodus, ziekte van Graves of 
thyreoïditis. De prevalentie van endogene subklinische hyperthyreoïdie bedraagt 0,7 tot 1,9%, die van 
exogene subklinische hyperthyreoïdie 1,3 tot 2,0% (2,3). Bij een aanzienlijk deel van de patiënten met 
subklinische hyperthyreoïdie normaliseert de TSH-spiegel na enige tijd. Daarom wordt aangeraden 
om het laboratoriumonderzoek altijd eerst te herhalen, b.v. na 1 tot 3 maanden, wanneer de patiënt 
weinig of geen klachten heeft of na 1 tot 2 weken, wanneer er duidelijk klachten zijn van 
hyperthyreoïdie of wanneer sprake is van atriumfibrilleren of andere cardiale problemen. In geval van 
een persisterende endogene subklinische hyperthyreoïdie wordt geadviseerd een 
schildklierscintigrafie te verrichten om de oorzaak van de endogene subklinische hyperthyreoïdie vast 
te stellen (4). 

Er zijn aanwijzingen dat een subklinische hyperthyreoïdie een ongunstige invloed heeft op 
morbiditeit en mogelijk ook sterfte (4,5). 
 
 
III.4.2 Effecten van subklinische hyperthyreoïdie 
 
Subklinische hyperthyreoïdie hangt statistisch significant samen met boezemfibrilleren; onderzoekers 
van het Framingham-cohort stelden vast dat bij mensen ouder dan 60 jaar met een TSH-spiegel < 0,1 
mU/l na 10 jaar de cumulatieve incidentie van atriumfibrilleren 28% was, vergeleken met 11% in de 
groep met een normale TSH-concentratie. Van de groep met een TSH < 0,1 mU/l en atriumfibrilleren 
had 15% een manifeste hyperthyreoïdie en 85% een subklinische (6). Het verhoogde risico van 
atriumfibrilleren bij subklinische hyperthyreoïdie werd recent bevestigd door Cappola et al. (7). In deze 
studie hadden personen met een serum TSH < 0,44 mU/l in vergelijking met euthyreote individuen na 
een follow-up van 13 jaar een tweevoudig verhoogde kans op atriumfibrilleren. Daarnaast lijken de 
vorm en de functie van het hart ongunstig te worden beïnvloed door subklinische hyperthyreoïdie (8). 
Kleine studies laten een daling van de polsfrequentie en verbetering van echografische parameters 
(zoals de linkerventrikelmassa index) na behandeling zien (9,10). Of subklinische hyperthyreoïdie leidt 
tot een verhoogde cardiovasculaire sterfte is onzeker. Parle et al. (5) vonden in hun populatiestudie 
van mensen van 60 jaar of ouder dat de totale mortaliteit en de cardiovasculaire mortaliteit hoger 
waren bij personen met een serum TSH < 0,5 mU/l na een follow-up van 2-5 jaar. Gussekloo et al. 
(11) vervolgden een cohort van individuen ouder dan 85 jaar gedurende 4 jaar. Degenen met een 
verlaagd TSH-gehalte hadden de hoogste mortaliteit. In tegenstelling hiermee vonden Walsh et al. 
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(12) in een jonger cohort (gemiddelde leeftijd 50 jaar) geen verhoogde frequentie van cardiovasculaire 
mortaliteit. Ook Cappola et al. (7) vonden in hun recente prospectieve populatiestudie geen toename 
in cardiovasculaire mortaliteit bij patiënten met subklinische hyperthyreoïdie. 

Verder hangt subklinische hyperthyreoïdie statistisch significant samen met osteoporose bij 
postmenopauzale vrouwen (13). Er zijn aanwijzingen dat de fractuurincidentie verhoogd is. In een 
grote studie hadden vrouwen boven de 65 jaar met een TSH-spiegel < 0,1 mU/l een ruim 3 maal zo 
grote kans op heupfracturen (95% CI: 1,0 tot 12,9) en een ruim viermaal zo grote kans op 
wervelfracturen (95% CI: 1,3 – 15,6) dan vrouwen met een normale TSH-spiegel (vrij T4- en T3-
waarden werden in deze studie niet gemeten) (14). Kleine studies laten een verbetering van de 
botdichtheid zien na behandeling van endogene subklinische hyperthyreoïdie (15, 16). 

Tot slot lijkt het cognitief functioneren negatief te worden beïnvloed: een grote prospectieve 
studie laat een meer dan drievoudig verhoogd risico van dementie zien bij patiënten met subklinische 
hyperthyreoïdie (95% CI: 1,2 tot 10,0) (17). Het mechanisme hierachter is nog onduidelijk. 
 
 
III.4.3 Subklinische hyperthyreoïdie: behandelen of niet behandelen? 
 
Recent heeft een consensuspanel, ingesteld door de American Endocrine Society, de American 
Thyroid Association en de American Association of Clinical Endocrinologists de mate van bewijs 
beoordeeld met betrekking tot de associatie tussen onbehandelde subklinische hyperthyreoïdie en de 
volgende klinische parameters: progressie naar manifeste hyperthyreoïdie, negatieve cardiale 
eindpunten met uitzondering van atriumfibrilleren, atriumfibrilleren, cardiale disfunctie, systemische en 
neuropsychiatrische symptomen, verminderde botdichtheid en fracturen. Tevens werd de mate van 
bewijs beoordeeld van behandeling van subklinische hyperthyreoïdie met betrekking tot deze klinische 
parameters (4). Het resultaat van de beoordeling van de literatuur door dit consensuspanel is 
weergegeven in tabel 11. Uit de tabel kan worden afgeleid dat er weinig bewijs is met betrekking tot 
het gunstige effect van behandeling van subklinische hyperthyreoïdie op de bovenbeschreven 
klinische parameters. Er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken gedaan met betrekking tot 
behandeling van subklinische hyperthyreoïdie. Er is derhalve geen bewijs dat behandeling een gunstig 
effect heeft op het voorkómen van atriumfibrilleren. Hetzelfde geldt voor osteoporose.  
 
Tabel 11:  
 
 

 
 
Uit: Surks et al (4) 
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Conclusies 
 
 Subklinische hyperthyreoïdie is een biochemische diagnose. Geringe symptomen 

van hyperthyreoïdie kunnen al dan niet aanwezig zijn 
 

 
Niveau 1  

Subklinische hyperthyreoïdie hangt statistisch significant samen met  
boezemfibrilleren en met verminderde botdichtheid (met name bij 
postmenopauzale vrouwen).  
 
A1  (Surks 2004)  

 Er zijn géén gerandomiseerde klinische trials beschikbaar, met betrekking tot 
behandeling van subklinische hyperthyreoïdie. Er is dus géén bewijs dat 
behandeling van endogene subklinische hyperthyreoïdie een gunstig effect heeft 
op het voorkómen van boezemfibrilleren of op de botdichtheid. 
 

 
 
Aanbevelingen 
 
 Naar de mening van de werkgroep dienen patiënten met een onderliggend schildklierlijden en een bij 
    herhaling aangetoonde subklinische hyperthyreoïdie (m.n. indien de TSH-spiegel < 0,1 mU/l 
    bedraagt) te worden behandeld indien er symptomen van hyperthyreoïdie bestaan, wanneer er 
    atriumfibrilleren (en/of andere cardiale pathologie) aanwezig is, of wanneer er sprake is van een 
 verminderde botdichtheid. Aan dit advies liggen pathofysiologische en epidemiologische 
 overwegingen ten grondslag. 
 
 Naar de mening van de werkgroep zijn wel en niet behandelen bij overige patiënten met endogene 
    subklinische hyperthyreoïdie beide te verdedigen opties. Bij het maken van een keuze dienen naar de 
    mening van de werkgroep de menopauzestatus en de leeftijd van de patiënt te worden betrokken. De 
    werkgroep adviseert postmenopauzale vrouwen en personen ouder dan 60 jaar te behandelen, m.n. 
    indien de TSH-spiegel < 0,1 mU/l bedraagt.  
 Wanneer tot een expectatief beleid wordt besloten, wordt jaarlijkse controle aanbevolen. 
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III.5.  Thyreoïditis  
 
Inleiding 
 
Thyreoïditis is ontsteking van de schildklier. Dit kan verschillende oorzaken hebben: fysisch (palpatie, 
bestraling), microorganismen en autoimmuniteit. In dit hoofdstuk zullen twee vormen van thyreoïditis 
worden besproken: subacute granulomateuze thyreoïditis en subacute lymfocytaire thyreoïditis. 
Postpartumthyreoïditis wordt apart besproken in hoofdstuk V.4 (1). 
  
III.5.1 Subacute granulomateuze thyreoïditis (thyreoïditis van De Quervain) 
 
Subacute granulomateuze thyreoïditis kent een aantal synoniemen: subacute – De Quervain (2) – 
thyreoïditis, subacute non-suppuratieve thyreoïditis, pseudo-reuscel-thyreoïditis of struma 
granulomatosa.  
 
Epidemiologie 
De incidentie is ongeveer eenvijfde tot eenachtste van de incidentie van de ziekte van Graves (3,4). In 
een Japanse studie had 2.2% van alle 151.094 patiënten die in een periode van 7 jaar werden 
verwezen voor een schildklierziekte een subacute granulomateuze thyreoïditis (5).  

Subacute granulomateuze thyreoïditis ontstaat doorgaans tussen het 30-ste en 60-ste 
levensjaar, de gemiddelde leeftijd bij presentatie is 44 jaar. De man-vrouw verhouding wordt 
wisselend gerapporteerd van 1 : 3 tot 1:10 (5-9).  
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Etiologie 
De meest gangbare opvatting is dat subacute granulomateuze thyreoïditis wordt veroorzaakt door een 
virale infectie of een postvirale inflammatie (1). Een aantal studies heeft een associatie gerapporteerd 
tussen de bof en het ontstaan van een subacute granulomateuze thyreoïditis (10). 
 
Beloop   
In 75% van de gevallen presenteert een subacute granulomateuze thyreoïditis zich met een 
passagere thyreotoxicose met een mild beloop (5,6,11). De thyreotoxicose wordt veroorzaakt door 
destructie van de schildklier en is dus ‘self-limiting’. Gewoonlijk duurt de thyreotoxicose 2-10 weken, 
permanente hypothyreoïdie ontstaat zelden (6,12). In een studie van Nikolai et al. werden 124 
patiënten gedurende 1-15 jaar gevolgd en werden geen patiënten met een hypothyreoïdie gevonden 
(11). Iitaka et al. vonden in een studie bij 3344 patiënten die een subacute granulomateuze thyreoïditis 
hadden doorgemaakt een recidiefpercentage van ruim 2%, gemiddeld diende het recidief zich na 14,5 
± 4,5 jaar aan (5).  
 
Diagnostiek 
Veel voorkomende klachten zijn: pijn in de schildklierregio, moeheid, malaise, spier- en gewrichtspijn 
(6,8,13). Bij lichamelijk onderzoek is er doorgaans een struma palpabel, vrijwel altijd is palpatie van de 
schildklier pijnlijk (6,13). Laboratoriumonderzoek laat in 97% van de gevallen een bezinking > 40mm in 
het eerste uur zien (5). Geringe anemie en leukocytose worden vaak gevonden (6). Bij 
schildklierscintigrafie is de opname laag (gewoonlijk < 2%) (5,6). 
 De differentiaaldiagnose omvat: acute pharyngitis, acute infectieuze thyreoïditis en bloeding in 
een pre-existente nodus (1). Omdat de behandeling van deze aandoening anders is, is het van groot 
belang om een zekere diagnose te stellen. Een pijnlijk struma wijst op een schildklieraandoening. 
Subacute granulomateuze thyreoïditis gaat gepaard met een thyreotoxicose terwijl een bloeding in 
een nodus zich niet presenteert met een thyreotoxicose. Acute infectieuze thyreoïditis geeft in het 
algemeen meer systemische symptomen (koorts, pijn, verhoogde bezinking) dan een subacute 
granulomateuze thyreoïditis. In geval van twijfel kan een diagnostische punctie worden verricht (1). 
 
Behandeling 
Behandeling in de acute fase is puur symptomatisch en in asymptomatische gevallen dus niet 
geïndiceerd. Niet-steroïdale ontstekingsremmers (bijvoorbeeld aspirine 3-6 maal daags 600 mg) zijn 
eerste keus (5,6,14). Als na 3-4 dagen onvoldoende pijnstilling is bereikt, kunnen steroïden - 
bijvoorbeeld prednison 40 mg/dag – worden ingezet (5,15). Steroïden moeten binnen 48 uur tot 
aanzienlijke klachtenvermindering lijden. Na 4 dagen kan de prednison worden verlaagd naar 30 mg 
en vervolgens wekelijks met 5 mg worden gereduceerd. De thyreotoxicose kan symptomatisch 
worden behandeld met bètablokkers (bijvoorbeeld 40-120 mg propranolol of 25-50 mg atenolol per 
dag) gedurende 4 tot 6 weken. Thyreostatica zijn niet effectief – er is immers geen overproductie van 
schildklierhormoon – en dienen niet te worden gegeven.  
 De behandeling van hypothyreoïdie bestaat uit substitutie met L-Thyroxine. Na 2 maanden 
kan worden geprobeerd de substitutiebehandeling te staken om te zien of remissie is opgetreden (1).  
 
Vervolgbeleid 
Er zijn geen gegevens die aantonen dat na een initieel herstel van subacute granulomateuze 
thyreoïditis de kans op ontwikkeling van hypothyreoïdie is verhoogd. Om die reden wordt na initieel 
herstel geen follow-up geadviseerd (1).  
 
Conclusies 

 
Niveau 3 

De incidentie van subacute granulomateuze thyreoïditis is ongeveer eenvijfde tot 
eenachtste van de incidentie van de ziekte van Graves. 
 
C  Nikolai(3), Woolner(4) 

 
Niveau 3 
 

In 75% van de gevallen presenteert een subacute granulomateuze thyreoïditis zich 
met een passagere thyreotoxicose met een mild beloop.   
 
C  Iitaka(5), Lazarus(6), Nikolai(11) 

 
Niveau 4 

Behandeling van de inflammatie is symptomatisch met in eerste instantie NSAID’s 
eventueel gevolgd door steroïden. 
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De thyreotoxicose kan symptomatisch worden behandeld met bètablokkers. 
 
D   Iitaka(5), Lazarus(6), Volpe(14) 

 
Niveau 3 

Er zijn geen gegevens om aan te tonen dat na een initieel herstel van subacute 
granulomateuze thyreoïditis de kans op ontwikkeling van hypothyreoïdie is 
verhoogd.  
 
C  Woolner(4), Iitaka(5), Lazarus(6) 

 
Aanbevelingen 
 
 
    Behandeling van de inflammatie bij subacute granulomateuze thyreoïditis is symptomatisch met in  
 eerste instantie NSAID’s, eventueel gevolgd door steroïden. 
 
    Behandeling van thyreotoxicose in het kader van subacute granulomateuze thyreoïditis dient 
 alleen te geschieden bij symptomen en wel met een bètablokker. Thionamiden hebben geen   
    plaats in de behandeling van een thyreotoxicose in het kader van subacute granulomateuze  
    thyreoïditis.   
 
 Behandeling van hypothyreoïdie kan na twee maanden worden gestaakt om te zien of remissie    
    is opgetreden.   
 
 
 
 
 
III.5.2 Subacute lymfocytaire thyreoïditis  
 
Subacute lymfocytaire thyreoïditis en postpartumthyreoïditis kunnen worden beschouwd als varianten 
van chronische lymfocytaire thyreoïditis (Ziekte van Hashimoto) (1). Indien de aandoening zich 
presenteert in het eerste jaar postpartum dan wordt het postpartumthyreoïditis genoemd (1).  
 
Epidemiologie 
De prevalentie van subacute lymfocytaire thyreoïditis wordt wisselend opgegeven en varieert van 0-
23% van alle gevallen van thyreotoxicose (16-21). Subacute lymfocytaire thyreoïditis kan op alle 
leeftijden ontstaan. Het komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen met een man-vrouw 
verhouding van 2:3 tot 1:2 (6,17).  
 
Etiologie 
Subacute lymfocytaire thyreoïditis wordt veroorzaakt door een destructieve auto-immuunthyreoïditis. 
De luxerende factor(en) is/zijn onbekend (1). 
 
Beloop   
In het klassieke beloop wordt een thyreotoxische fase gevolgd door een fase van hypothyreoïdie (1). 
Subacute lymfocytaire thyreoïditis kan zich echter ook presenteren met een passagere thyreotoxicose of 
hypothyreoïdie. De thyreotoxicose duurt doorgaans 1 tot 2 maanden en gaat altijd spontaan over 
(immers destructie gemedieerd) (1). Permanente hypothyreoïdie ontstaat in ongeveer 6% van de 
gevallen.  
 
Diagnostiek 
Subacute lymfocytaire thyreoïditis moet met name worden onderscheiden van de ziekte van Graves 
(1). Ophthalmopathie en de aanwezigheid van TSH-receptorantistoffen wijzen op de ziekte van 
Graves. Bij schildklierscintigrafie is in geval van subacute lymfocytaire thyreoïditis de opname laag (1). 
 
Behandeling 
De behandeling van thyreotoxicose is in geval van klachten symptomatisch, met een bètablokker 
(bijvoorbeeld 40-120 mg propranolol of 25-50 mg atenolol per dag) (1). Asymptomatische patiënten 
behoeven niet te worden behandeld. De behandeling van (symptomatische) hypothyreoïdie bestaat uit 
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substitutie met L-Thyroxine (1). Thyreostatica zijn niet effectief – er is immers geen overproductie van 
schildklierhormoon – en dienen niet te worden gegeven. 
 
Vervolgbeleid 
Gezien de kans op het ontwikkelen van een permanente hypothyreoïdie wordt jaarlijkse controle van 
de schildklierfunctie geadviseerd (1). 
 
Conclusies 

 
Niveau 3 

De prevalentie van subacute lymfocytaire thyreoïditis wordt wisselend opgegeven. 
Deze varieert van 0-23% van alle gevallen van thyreotoxicose.  
 
C   Dorfman(16), Nikolai(17), Schorr(18), Vitug(19), Williams(20), Woolf(21) 

 
Niveau 3 
 

In het klassieke beloop wordt een thyreotoxische fase gevolgd door een fase  
van hypothyreoïdie.  
Subacute lymfocytaire thyreoïditis kan zich echter ook presenteren met een  
passagere thyreotoxicose of hypothyreoïdie. 
 
C   Berghout(1) 

 
Niveau 4 

De behandeling van thyreotoxicose is in geval van klachten symptomatisch met een 
bètablokker (bijvoorbeeld 40-120 mg propranolol of 25-50 mg atenolol per dag). De 
behandeling van (symptomatische) hypothyreoïdie bestaat uit substitutie met L-
Thyroxine. 
 
D   Berghout(1) 

 
Niveau 3 

De kans op het ontwikkelen van een permanente hypothyreoïdie is ongeveer 6%. 
 
C   Nikolai(11)               

 
Aanbevelingen 
 
 
     Behandeling van thyreotoxicose in het kader van subacute lymfocytaire thyreoïditis dient             
    alleen te geschieden bij symptomen en wel met een bètablokker. Thionamiden hebben geen   
    plaats in de behandeling van een thyreotoxicose in het kader van subacute lymfocytaire  
    thyreoïditis.   
 
 De behandeling van (symptomatische) hypothyreoïdie bestaat uit substitutie met L-thyroxine.  
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IV. THERAPIE PRIMAIRE HYPOTHYREOÏDIE 

 
 
IV.1. Klinische hypothyreoïdie   
 
Inleiding 
Primaire hypothyreoïdie is gedefinieerd als de situatie waarin de TSH-concentratie is verhoogd en de 
concentratie van vrij T4 is verlaagd (1). Primaire hypothyreoïdie wordt veroorzaakt door ziekten 
waarbij schildklierweefsel wordt aangetast of waarbij de synthese van schildklierhormoon is verstoord 
(1). Onbehandelde primaire hypothyreoïdie kan vele klachten veroorzaken. Kenmerkende symptomen 
zijn: koude-intolerantie, obstipatie, droge huid, bradycardie, heesheid en verminderd cognitief 
functioneren (2). In ernstige gevallen kan hartfalen, coma en mentale retardatie (kinderen) ontstaan 
(2).  
 
Prevalentie en etiologie  
In bevolkingsonderzoeken worden prevalentiecijfers van 0,3-0,4% gerapporteerd (3-5). De prevalentie 
is bij vrouwen groter dan bij mannen en neemt toe met de leeftijd (2); bij vrouwen ouder dan 60 jaar tot 
2% (6). De meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie is auto-immuunthyreoïditis (2,7). Andere 
oorzaken zijn iatrogeen – na thyreoïdectomie of radioactief jodium - , congenitale hypothyreoïdie, 
aangeboren aandoeningen als het syndroom van Down of Turner, of medicatie (amiodarone, lithium) 
(2). Wereldwijd is jodiumdeficientie echter de meest prevalente oorzaak van hypothyreoïdie (2).  
 
IV.1.1 Behandeling 
Algemeen: Het doel van de behandeling is het laten verdwijnen van klachten en het voorkomen van 
complicaties. Dit kan bij de meeste – maar niet alle – patiënten worden gerealiseerd door het bereiken 
van euthyreoïdie. Ook bij optimale behandeling is niet iedere patiënt volledig klachtenvrij. Er zijn vaak 
restklachten ondanks een biochemisch adequate substitutie, waardoor de kwaliteit van leven 
verminderd blijft (8,9).  
 Hypothyreoïdie wordt behandeld met levothyroxine (LT4) (2,10). De plasma halfwaardetijd van 
L-thyroxine is 7 dagen, waardoor na het bereiken van een ‘steady state’ zeer stabiele T4- en T3- 
concentraties worden gemeten (2). Thyroxine wordt in de dunne darm geresorbeerd, waarbij 80% van 
een orale dosis wordt opgenomen (2).  
 
Dosering: De substitutiedosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de etiologie van de 
hypothyreoïdie. De gemiddelde substitutiedosering voor volwassenen is 1,8  microgram/kg, de 
spreiding is groot en de behoefte aan schildklierhormoon is na (“near-total”) thyreoïdectomie in het 
algemeen groter dan bij hypothyreoïdie op auto-immuunbasis (2).  
 Bij jonge gezonde patiënten kan direct worden gestart met een volledige substitutiedosering 
(2). In een gerandomiseerde prospectieve studie van 50 gezonde patiënten (gemiddelde leeftijd 47 
jaar) werd een titratieregime (startdosering 25 microgram/dag met dosis aanpassing iedere 4 weken) 
vergeleken met onmiddellijke start van een volledige substitutiedosis (1,6 microgram/kg). Het gebruik 
van een volledige substitutiedosering gaf sneller euthyreoïdie, maar er waren geen verschillen in de 
kwaliteit van leven tussen beide groepen. Er waren geen cardiovasculaire complicaties (11). Op grond 
van bovenstaande gegevens heeft de werkgroep bij jonge, gezonde patiënten geen voorkeur voor een 
snel of langzaam titratieschema. Bij ouderen (op grond van referentie (12) arbitrair gedefinieerd als > 
59 jaar) of patiënten met relevante co-morbiditeit (met name cardiale ischemie) wordt geadviseerd om 
langzamer te starten: bijvoorbeeld een startdosering van 25 microgram, waarbij de dosis iedere twee 
weken met 25 microgram wordt verhoogd tot 75 microgram waarna op geleide van TSH verder wordt 
getitreerd. Iedere 4-6 weken kan op geleide van TSH en FT4 de dosis worden aangepast (eerder is 
gezien de lange halfwaardetijd van L-thyroxine zinloos). Het streven is een TSH in het 
referentiegebied. Er zijn op dit moment geen argumenten om bij de standaardbehandeling van 
patiënten met een primaire hypothyreoïdie te streven naar een laagnormale TSH (13,14).  
 In het algemeen wordt geadviseerd L-thyroxine eenmaal daags, een half uur voor het ontbijt in 
te nemen. Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken dat als L-thyroxine vlak voor het slapen gaan 
wordt ingenomen, dit hogere FT4- en lagere TSH-waarden tot gevolg heeft (15). L-thyroxine kan dus 
zowel ‘s ochtends op de nuchtere maag als ‘s avonds voor het slapen gaan worden ingenomen. Bij 
inname ‘s avonds is de benodigde dosering om euthyreoïdie te bereiken lager dan bij inname ‘s 
ochtends (15).  
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 Bij stabiel ingestelde patiënten kan worden volstaan met jaarlijkse controle van het TSH. Er 
zijn geen argumenten om de behandeling routinematig in de tweede lijn te laten plaatsvinden.  
 Ten aanzien van het beleid bij zwangerschap wordt nadrukkelijk verwezen naar het hoofdstuk 
hypothyreoïdie en zwangerschap. Voor de substitutie van hypothyreoïdie na de behandeling van een 
schildkliercarcinoom wordt verwezen naar de desbetreffende CBO-richtlijn. 
 
Persisterende klachten na biochemisch optimale behandeling en T4/T3-combinatietherapie 
Ondanks een biochemisch optimale instelling houdt een belangrijk deel van de patiënten die worden 
behandeld voor hypothyreoïdie nog klachten (8,9). Een van de mogelijke verklaringen is dat er geen 
bijdrage vanuit de schildklier is aan de beschikbare hoeveelheid T3 (2).  
 In een recente meta-analyse van 11 studies met in totaal 1216 gerandomiseerde patiënten 
bleek er – ten aanzien van lichaamspijn, depressie, angst, kwaliteit van leven en lipiden - geen 
verschil tussen T4/T3-combinatietherapie versus T4-monotherapie (16). Tussen de behandelgroepen 
waren er geen verschillen in bijwerkingen (16). In de zojuist beschreven meta-analyse is een grote 
Nederlandse studie opgenomen waarin T4 en T3 in verschillende [microgram]verhoudingen zijn 
gedoseerd (5:1 en 10:1) en waarin T4/T3-combinatietherapie wordt vergeleken met T4-monotherapie 
(17). Patiënten verkozen de combinatietherapie waarin de verhouding  van T4:T3 = 5:1. Deze 
voorkeur voor T4/T3-combinatietherapie werd niet weerspiegeld in de uitkomsten van vragenlijsten 
aangaande stemming, moeheid, kwaliteit van leven, algemene psychopathologie of in een testbatterij 
met betrekking tot neurocognitief functioneren. Wel bleek gewichtsverlies geassocieerd met voorkeur 
voor T4/T3-combinatietherapie. In de groep patiënten die combinatietherapie gebruikte in een T4:T3 
verhouding van 5:1 (de behandelarm die de patiënten verkozen) was echter in 51% van de patiënten 
het TSH onderdrukt en was er een geringe – maar statistisch significante – toename in hartfrequentie 
en parameters van botombouw. Het gewichtsverlies was derhalve mogelijk een teken van 
oversubstitutie. Om die reden wordt T4/T3-combinatietherapie niet als standaardbehandeling 
geadviseerd voor patiënten met primaire hypothyreoïdie (17).  
 Voor de praktijk is het verdedigbaar om bij patiënten met persisterende klachten te streven 
naar een TSH in het laagnormale gebied. Daarnaast is het van belang om alternatieve oorzaken van 
de klachten zorgvuldig na te gaan, in dit verband dient nadrukkelijk aandacht te worden geschonken 
aan met primaire – auto-immuun – hypothyreoïdiegeassocieerde ziektebeelden zoals diabetes 
mellitus type I, (auto-immuun) bijnierschorsinsufficientie, pernicieuze anemie en coeliakie. 
 Ten aanzien van het beleid bij zwangerschap wordt nadrukkelijk verwezen naar het hoofdstuk 
hypothyreoïdie en zwangerschap. Op grond van theoretische overwegingen wordt het gebruik van 
T4/T3-combinatietherapie tijdens zwangerschap nadrukkelijk ontraden. 
 
IV.1.2 Geneesmiddelinteracties 
Verschillende medicamenten interfereren met de opname van schildklierhormoon door de tractus 
digestivus. Galzuurbinders, ijzerzouten, antacida, calciumcarbonaat, aluminiumhydroxide en 
sucralfaat verminderen de resorptie van thyroxine (18-23). In casuïstische mededelingen is gemeld 
dat ook raloxifene en ciproxin de absorptie van thyroxine verminderen (24,25). Het advies is om 
tussen inname van bovengenoemde middelen en L-thyroxine een interval van 2-4 uur aan te houden. 
Fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital en rifampicine veroorzaken een snellere klaring van L-
thyroxine waardoor er een hogere behoefte aan schildklierhormoon ontstaat (26-29). Behandeling met 
oestrogenen leidt via een verhoging van het thyroxinebindend globuline in sommige gevallen ook tot 
een klinisch relevante verhoogde behoefte aan schildklierhormoon (30).  
 
IV.1.3.Ongewenste effecten van overbehandeling met L-thyroxine 
Oversubstitutie resulteert in subklinische of zelfs manifeste hyperthyreoïdie. Dit komt frequent voor. Zo 
bleek in een studie ruim 14-23% van alle met schildklierhormoon behandelde patiënten een 
onderdrukt TSH te hebben (31-33).  
 Bij patiënten ouder dan 60 jaar met een subklinische hyperthyreoïdie was de cumulatieve 
incidentie van atriumfibrilleren drie maal hoger dan bij patiënten met een normaal TSH (12). 
Opgemerkt moet worden dat in deze studie slechts een minderheid van de deelnemers een ‘exogene’ 
subklinische hyperthyreoïdie had (i.e. werd behandeld met schildklierhormoon). Subklinische 
hyperthyreoïdie heeft ook ongunstige effecten op de botmineraaldichtheid.  In een tweetal meta-
analysen bleek dat oversubstitutie (i.c. een onderdrukt TSH) tot een significante verslechtering van de 
botmineraaldichtheid leidt in postmenopausale - maar niet in premenopausale – vrouwen (34,35). 
Tenslotte is in patiënten ouder dan 60 jaar met een spontaan onderdrukt TSH (deze patiënten werden 
niet met schildklierhormoon behandeld) de mortaliteit mogelijk verhoogd (36). 
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Overige overwegingen 
Het is van belang om oog te hebben voor het feit dat een deel van de patiënten die worden behandeld 
voor primaire hypothyreoïdie ondanks biochemisch optimale instelling restklachten houdt. Mogelijk dat 
het gebruik van een langwerkend T3-preparaat in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan de behandeling van restklachten ondanks biochemisch optimale instelling (37). Mogelijk dat ook 
de ontwikkeling van ziektespecifieke vragenlijsten - om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen 
schildklierhormoonwaarden en specifieke domeinen van kwaliteit van leven – kunnen helpen om de 
behandeling verder te optimaliseren. 
 
Conclusies  
 
Niveau 3 Het is mogelijk om bij jonge gezonde patiënten direct te starten met een 

volledige substitutiedosering T4. 
 
B   Roos(11) 

Niveau 4 Bij oudere patiënten (> 59 jaar) of patiënten met relevante – met name 
cardiovasculaire – co-morbiditeit is het advies om de T4-substitutie langzaam 
op te bouwen. 
 
B1   Sawin(12), Parle(36) 

Niveau 2 Er dient te worden gestreefd naar een instelling waarbij de TSH-waarde 
normaal is. 
B1   Sawin(12), Faber(14), Parle(36), Franklyn(38) 

Niveau 3 Het advies is om levothyroxine elke dag op dezelfde wijze – bij voorkeur op 
een lege maag - in te nemen. Dit kan zowel ‘s ochtends als ‘s avonds (de 
benodigde dosering is bij inname ‘s avonds lager). 
 
C   Bolk(15) 

Niveau 3 Diverse medicamenten interfereren met opname en metabolisme van 
schildklierhormoon. 
 
C   Campbell(18), Campbell(19), Harmon(21), Singh(22), Witztum(23), 
     Cooper(24), Siraj(25), Isley(27), Oppenheimer(28), Arafah(30), Liel(39) 

Niveau 1 De combinatietherapie van levothyroxine met liothyronine heeft geen voordelen 
boven de behandeling met alleen thyroxine. 
 
A1   Grozinsky-Glasberg(16) 

Niveau 4 Er is onvoldoende informatie over dierlijke schildklierhormoonpreparaten om 
deze te kunnen aanbevelen. 
 
D 

Niveau 3 Bij personen ouder dan 60 jaar is een onderdrukt TSH geassocieerd met het 
ontstaan van atriumfibrilleren en mogelijk ook met een verhoogde totale, in het 
bijzonder cardiovasculaire, mortaliteit. 
 
B1   Sawin(12), Parle(36) 

Niveau 3 Bij postmenopausale vrouwen leidt oversubstitutie tot een verhoogde 
botafbraak.  
 
B2   Faber(34), Uzzan(35) 

 
 
Aanbevelingen 
 
 Bij de behandeling van primaire hypothyreoïdie bij gezonde patiënten kan met een volledige 
    substitutiedosis worden gestart. Bij patiënten ouder dan 59 jaar of bij patiënten met 
    cardiovasculaire co-morbiditeit wordt een lagere startdosering geadviseerd.  
 
 Blijf bij primaire hypothyreoïdie de dosering levothyroxine verhogen tot de TSH-concentratie binnen 
 het referentiegebied is gekomen en de patiënt klachtenvrij is. Verhoog de dosering niet verder als 
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 de TSH-waarde 0,5 mU/l is. 
 
 Geef als voorschrift voor het gebruik van levothyroxine: inname eenmaal daags op een lege maag, 
 elke dag op dezelfde wijze. 
 
 Galzuurbinders, ijzerzouten, antacida, calciumcarbonaat, aluminiumhydroxide en sucralfaat moeten 
 niet binnen 2-4 uur van levothyroxine worden ingenomen. 
 
 Bij starten of staken van oestrogenen verdient het aanbeveling om na zes weken de 
 schildklierfunctie te controleren. 
 
 Een adequaat ingestelde patiënt kan voor verdere controles worden terugverwezen naar de 
 huisarts. 
 
 Behandeling met thyroxine heeft de voorkeur boven behandeling met de combinatie levothyroxine 
 met liothyronine.  
 
 Het gebruik van dierlijke schildklierhormoonpreparaten wordt ontraden. 
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IV.2. Subklinische hypothyreoïdie  
 
 
Inleiding 
Subklinische hypothyreoïdie is gedefinieerd als de situatie waarin het TSH verhoogd is en de waarde 
van vrij T4 normaal is (1). Andere oorzaken voor een verhoogd TSH dienen te zijn uitgesloten; 
voorbeelden hiervan zijn: herstel na ernstige ziekte (‘non-thyroidal illness’, zie hoofdstuk 1), herstel 
van thyreoïditis (subacuut/destructief of postpartum) , behandeling met injecties recombinant-TSH, 
recente aanpassing in schildklierhormoonsubstitutie (waarbij nog geen evenwicht is bereikt). Vaak 
wordt er aan deze definitie nog toegevoegd ‘zoals bepaald op twee verschillende tijdstippen’. 
Patiënten kunnen zowel symptomatisch als asymptomatisch zijn. Klachten zijn vaak aspecifiek, zoals 
vermoeidheid en gewichtstoename (1,2). Een mogelijke verklaring voor het gegeven dat sommige 
patiënten met een subklinische hypothyreoïdie wel en anderen (met vaak dezelfde FT4-waarde) geen 
klachten hebben, kan zijn dat de interindividuele variatie van de FT4-spiegels veel groter is dan de 
intra-individuele variatie (3). Dit betekent dat bij de interpretatie van individuele 
schildklierhormoonwaarden het gebruik van op populatiestudies gebaseerde normaalwaarden een 
simplificatie inhoudt (2,3). Ieder individu heeft een relatief klein referentieinterval dat bij de interpretatie 
van de schildklieruitslagen niet als zodanig bekend is (2). 
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Prevalentie 
De prevalentie varieert in de diverse studies van 4 tot 8.5%. De prevalentie van een verhoogd TSH 
neemt zowel bij vrouwen als mannen toe met de leeftijd; bij vrouwen ouder dan 60 jaar worden 
prevalentiecijfers tot 20% beschreven (1). Bij mannen ouder dan 74 jaar is de prevalentie vrijwel 
identiek als bij vrouwen tussen de 65 en 74 jaar (4).  

 
Natuurlijk beloop 
Ontwikkeling van manifeste hypothyreoïdie: Van alle patiënten met subklinische hypothyreoïdie zal 
per jaar 2 tot 5% een manifeste hypothyreoïdie (verhoogd TSH en verlaagd FT4) ontwikkelen (1). In 
het natuurlijk beloop gaat op grond van diverse studies 3 tot 55% van alle patiënten met een 
subklinische hypothyreoïdie op den duur over in manifeste hypothyreoïdie. Belangrijke determinanten 
voor progressie naar manifeste hypothyreoïdie zijn de hoogte van het TSH, aanwezigheid van TPO-
antistoffen en voorgaande behandeling met radioactief jodium.  

Huber et al. beschrijven dat gedurende een periode van 10 jaar 28% van de 82 patiënten 
(allen vrouwen) met subklinische hypothyreoïdie manifest hypothyreoot geworden zijn; 68% bleef een 
subklinische hypothyreoïdie houden; en 4 % was genormaliseerd. Uit deze studie blijkt ook dat van 
patiënten met een TSH-gehalte < 6 mU/L niemand manifest hypothyreoot was geworden (5). Na 
exclusie van de patiënten met een TSH-gehalte < 6 mU/L was de cumulatieve incidentie van 
manifeste hypothyreoïdie na 10 jaar 55.3%. Van patiënten met een TSH tussen 6 en 12 mU/L was na 
10 jaar 42.8% en van de patiënten met een TSH >12 mU/L was na 10 jaar 76.9% manifest 
hypothyreoot. 

 In de studie van Vanderpump et al. – met een follow-up duur van 20 jaar – blijkt dat 33% van 
de vrouwen met een bij inclusie bestaand TSH > 6 mU/L na 20 jaar een manifeste hypothyreoïdie 
heeft ontwikkeld; indien bij inclusie ook TPO-antistoffen aantoonbaar zijn is dit 55% (6). Ook in de 
studies van Huber et al. en Diez et al. wordt aangetoond dat de aanwezigheid van TPO-antistoffen 
een onafhankelijke risicofactor is voor de ontwikkeling van manifeste hypothyreoïdie (5,7). Hierbij is de 
toegevoegde waarde van de aanwezigheid van TPO-antistoffen afhankelijk van de uitgangswaarde 
van het TSH: bij een TSH < 6 mU/L neemt het risico op manifeste hypothyreoïdie in de aanwezigheid 
van TPO-antistoffen met 40% toe; bij een TSH > 6 en < 12 mU/L neemt het risico op manifeste 
hypothyreoïdie in de aanwezigheid van TPO-antistoffen met 80% toe en bij TSH > 12 mU/L neemt het 
risico op manifeste hypothyreoïdie in de aanwezigheid van TPO-antistoffen met 40% toe (5).  

Het probleem bij de bestudering van de meeste studies is dat niet alleen patiënten in de 
studies zijn opgenomen met spontane – vrijwel altijd auto-immuun - hypothyreoïdie maar ook 
patiënten met in de voorgeschiedenis behandeling met radioactief jodium vanwege hyperthyreoïdie of 
een schildklieroperatie. Deze patiënten kunnen in principe een ander natuurlijk beloop hebben. 
Cardiovasculair risico: In vrijwel alle literatuur over dit onderwerp worden surrogaatmarkers zoals 
systolic time-intervals, plasmalipiden en linkerventrikel ejectiefractie gebruikt. Het effect op de 
plasmalipiden is echter minimaal. Uit diverse studies blijkt dat het gemiddelde totaal 
cholesterolgehalte met 0.20 mmol/l afneemt bij corrigeren van het TSH-gehalte met L-Thyroxine 
(1,5,8-10).  

Er zijn twee studies naar natuurlijk beloop, cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. In een 
follow-up studie uit Noord-Oost Engeland (Whickham) bleek dat er geen toegenomen incidentie was 
van cardiovasculaire gebeurtenissen gedurende een periode van 20 jaar (11). In een recente studie in 
Japan van 257 patiënten bleek bij een follow-up duur van gemiddeld 8 jaar dat er alleen bij mannen 
een associatie met ischemische hartziekte - maar niet met cerebrovasculaire accidenten - bestond 
(12).  
Interventiestudies: Er zijn slechts 5 dubbelblind gerandomiseerde interventiestudies verricht (13-17). 
Het totale aantal hierin bestudeerde patiënten is laag: 185. Drie van de vijf studies lieten een 
significant effect op symptomatologie zien. Echter al deze studies hebben belangrijke tekortkomingen. 
De patiëntenpopulatie van deze studies is inhomogeen (iatrogene hypothyreoïdie na ablatieve 
behandeling met radioactief jodium of chirurgie, auto-immuunhypothyreoïdie). De TSH-range bij de 
geïncludeerde patiënten is erg groot, 5 – 50 mU/l, en de bestudeerde populatie betrof voornamelijk 
vrouwen met een leeftijd rond de 55 jaar (13-17).  

Of de aanwezigheid van klachten die niet anders te verklaren zijn (denk in geval van de 
aanwezigheid van schildklierantistoffen aan andere auto-immuunaandoeningen) een indicatie vormt 
voor behandeling met schildklierhormoon is controversieel (1). De commissie is van oordeel dat bij 
klachten van vermoeidheid en/of klachten van depressieve of cognitieve aard een proefbehandeling 
met schildklierhormoon gedurende tenminste drie maanden valt te overwegen (2).  
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Van belang is verder om hier op te merken dat in een recent prospectief Nederlands 
bevolkingsonderzoek onder 85-plussers met een subklinische hypothyreoïdie juist een lagere 
sterftekans bestond (18). In deze leeftijdscategorie wordt behandeling van een subklinische 
hypothyreoïdie ontraden. 
 
Overige overwegingen 
Indien tot een proefbehandeling wordt besloten is het advies om geleidelijk met L-thyroxine te starten 
met bijvoorbeeld een startdosering van 25 microgram waarbij de dosis na twee weken met 25 
microgram wordt verhoogd tot 50 microgram, waarna op geleide van TSH verder wordt getitreerd. Het 
streven is een TSH in het referentiegebied. Indien tot proefbehandeling wordt besloten,  dient iedere 
4-6 weken op geleide van TSH en FT4 de dosis te worden aangepast (eerder is gezien de lange 
halfwaardetijd van L-thyroxine zinloos). Voor de praktijk is het verdedigbaar om bij patiënten met 
persisterende klachten te streven naar een TSH in het laagnormale gebied. Bij stabiel ingestelde 
patiënten kan worden volstaan met jaarlijkse controle van het TSH. Bij behandeling van subklinische 
hypothyreoïdie bestaat een risico van overbehandeling; van alle met L-thyroxine behandelde patiënten 
heeft 14-23% een subklinische hyperthyreoïdie (19-21). 

Bij zwangerschap wordt, gezien de potentiële nadelige gevolgen voor het kind indien 
behandeling achterwege wordt gelaten, geadviseerd om een subklinische hypothyreoïdie wel te 
behandelen.  Ten aanzien van het beleid bij zwangerschap wordt nadrukkelijk verwezen naar het 
hoofdstuk hypothyreoïdie en zwangerschap.  

Bij niet-behandelde patiënten wordt jaarlijkse controle van het TSH geadviseerd. 
 
 
Conclusies  

 Subklinische hypothyreoïdie is vooral bij vrouwen een prevalente aandoening. 
 
B1   Surks(1), Canaris(4) 

Niveau 3 
 

De kans op ontwikkeling van een manifeste hypothyreoïdie is afhankelijk van het 
TSH: TSH < 6 mU/l: nihil; TSH > 6 en < 12 mU/l ruim 40%; bij een TSH > 12 mU/l 
ruim 75%. 
 
B1  Huber(5), Vanderpump(11) 

Niveau 3 Bepaling van TPO-antistoffen kan van nut zijn om het risico van manifeste 
hypothyreoïdie in te schatten, met name indien het TSH > 6 en < 12 mU/l is. 
 
B1  Huber(5), Diez(7) 

 
 

De op klinische eindpunten gebaseerde studies die een positief effect van 
behandeling aantonen zijn van onvoldoende kwaliteit.  
 
 Cooper(13), Jaeschke(14), Kong(15), Meier(16), Nystrom(17) 

Niveau 2 Er zijn geringe positieve effecten van behandeling aangetoond op de 
cholesterolconcentratie.  
 
B  Surks(1), Huber(5), Bindels(8), Danese(9), Tanis(10) 

Niveau 4 Bij klachten van vermoeidheid en/of klachten van depressieve of cognitieve aard 
valt een proefbehandeling met schildklierhormoon gedurende tenminste drie 
maanden te overwegen.  
 

Niveau 4 Bij zwangerschap en zwangerschapswens wordt, gezien de potentiële nadelige 
gevolgen voor het kind indien behandeling achterwege wordt gelaten, geadviseerd 
om een subklinische hypothyreoïdie wel te behandelen.  
 

Niveau 3 Bij hoogbejaarden (> 85 jaar) is behandeling van subklinische hypothyreoïdie 
mogelijk schadelijk. 
 
 B1  Gussekloo(18) 
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Aanbevelingen  
 De commissie acht het redelijk om personen met een TSH > 12 mU/l – gezien de grote kans op 
 progressie naar manifeste hypothyreoïdie - te behandelen. Gezien het kleine aantal studies en de 
 matige kwaliteit van deze studies wordt geadviseerd om personen met een TSH  < 12 mU/l niet 
 routinematig te behandelen. 
 
 In samenspraak met de patiënt kan een proefbehandeling van minimaal drie maanden worden  
 gestart, een dergelijke behandeling dient alleen in geval van duidelijke verbetering van klachten te 
 worden gecontinueerd. 
 
 Bij patiënten die niet met L-thyroxine worden behandeld, wordt jaarlijkse controle van het TSH 
 geadviseerd. 
 
 Bij zwangerschap of zwangerschapswens wordt geadviseerd om een subklinische hypothyreoïdie 
 wel te behandelen. 
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IV.3. Myxoedeemcoma  
 
Inleiding 
Myxoedeemcoma is een ernstige – levensbedreigende – hypothyreoïdie. Het klinisch beloop kenmerkt 
zich doorgaans door verminderd bewustzijn gepaard gaande met respiratoire insufficientie en 
hypothermie (1). Daarnaast hebben de meeste patiënten ook andere klachten en symptomen van 
hypothyreoïdie zoals droge huid, haaruitval, myxoedeem, heesheid en hyporeflexie (1). In het 
algemeen is er een al langer bestaande hypothyreoïdie waarbij door een luxerend moment (Tabel 12) 
het klinische beeld van een myxoedeemcoma ontstaat (1). 
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Tabel 12 
Luxerende factoren Uit ref (1)  
Hypothermie 
Infectie 
Cerebrovasculair accident 
Decompensatio cordis 
Geneesmiddelen: Anesthetica, Sedativa, Anxiolytica, Narcotica, Amiodarone 
Trauma 
Gastrointestinale bloeding 
Metabole factoren: Hypoglykemie, Hyponatriëmie, Hypoxemie, Hypercapnie, Acidose, Hypercalciëmie  
 
 
Prevalentie en etiologie  
Myxoedeemcoma is een zeldzame aandoening. Door middel van een enquete uitgevoerd in 800 
Duitse ziekenhuizen in de periode 1993-1995 werden 24 patiënten geïdentificeerd waarbij de 
diagnose myxoedeemcoma was gesteld (2). De gemiddelde leeftijd was 73 jaar en de man-vrouw 
verhouding was 1:5 (2). In 16 gevallen was sprake van een auto-immuunhypothyreoïdie, bij 6 
patiënten was de hypothyreoïdie veroorzaakt doordat enige tijd na thyreoïdectomie de 
schildklierhormoonsubstitutie was gestaakt, 1 patient was hypothyreoot na behandeling met 
radioactief jodium en bij een patient was sprake van een secundaire hypothyreoïdie (2). Uiteindelijk 
overleden 6 van de 24 (25%) patiënten (2).  
 
Diagnose en behandeling 
Diagnose 
Verminderd bewustzijn bij een patient met klachten en symptomen die passen bij hypothyreoïdie – 
met name hypothermie – moet de verdenking op myxoedeemcoma doen rijzen (1). Veel voorkomende 
verschijnselen zijn: hypothermie, hypoventilatie, hyponatriëmie, hypoglykemie, bradycardie en 
hypotensie. Daarnaast is er vaak een luxerend moment aanwijsbaar en een voorgeschiedenis van – 
behandeld – schildklierlijden. Bij laboratoriumonderzoek zijn vaak een anemie, hyponatriëmie, 
hypoglykemie, hypercholesterolemie, verhoogd lactaatdehydrogenase en creatinekinase aantoonbaar.  
 Uiteraard dienen ook de TSH-, FT4-, en T3-waarden te worden bepaald. Van belang is om bij 
de interpretatie van de schildklierfunctie rekening te houden met de aanwezigheid van ‘non-thyroidal-
illness’ (zie hoofdstuk I.6); hierdoor kan het TSH slechts gering zijn verhoogd, bovendien kan 
myxoedeemcoma ook worden veroorzaakt door een secundaire hypothyreoïdie. Waarden van FT4 en 
T3 zijn altijd aanzienlijk verlaagd (1). 
 
Behandeling 
Gezien de hoge mortaliteit is het van groot belang om de behandeling zo snel mogelijk te starten. In 
de meeste gevallen zal het niet mogelijk zijn om te wachten tot de schildklierfunctie bekend is. 
Behandeling dient plaats te vinden op een intensieve zorg afdeling en kan in twee componenten 
worden verdeeld: behandeling van de hypothyreoïdie en ondersteuning van vitale functies. 
 
1. Schildklierhormoonsubstitutie: er is controverse of de schildklierhormoonsubstitutie dient te 

bestaan uit T4 of T4 én T3. Er zijn aanwijzingen dat met name in ouderen – doorgaans de 
leeftijdscategorie waarin myxoedeemcoma zich presenteert – extreem hoge doses T4 (500 
microgram en meer) aanleiding geven tot oversterfte. Daarnaast treedt het effect van T4 later op 
dan van T3, dat enkele uren na intraveneuze toediening al een meetbaar effect geeft.  
De werkgroep adviseert T4/T3-combinatietherapie:  

• T4 als oplaaddosis 200-250 microgram intraveneus, gevolgd door 100 microgram na 
24 uur en vervolgens 50 microgram per dag (indien mogelijk per os anders 
intraveneus)(1).  

• T3: als oplaaddosis 10 microgram, gevolgd door 10 microgram iedere 8 uur 
intraveneus totdat de vitale parameters zijn genormaliseerd en de behandeling kan 
worden gecontinueerd met T4 per os (1).  

 
2. Ondersteuning van vitale functies: In het algemeen bestaat dit uit ondersteuning van de ventilatie, 

toediening van ruime hoeveelheden intraveneuze vloeistoffen ter ondersteuning van de bloeddruk 
en correctie van elektrolytstoornissen en hypoglykemie, behandeling van hypothermie en een 
eventueel onderliggende infectie. Van belang is om in die gevallen waarin er verdenking is op – 
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secundaire – bijnierschorsinsufficiëntie vroegtijdig te starten met hydrocortison (bv. 100 mg als 
oplaaddosis, gevolgd door 100 mg iedere 8 uur) (1).  

 
Conclusies 
 
Niveau 3 Myxoedeemcoma is een zeer zeldzame aandoening met een hoge mortaliteit. 

De initiële diagnose wordt op klinische gronden gesteld. 
 
C   Reinhardt(2) 

Niveau 4 De behandeling dient op een afdeling voor intensieve zorg plaats te vinden. 
 

 
Aanbevelingen: 
 
 Gezien de hoge mortaliteit en co-morbiditeit van het myxoedeemcoma is de werkgroep van mening 
 dat de behandeling van patiënten met een myxoedeemcoma op een afdeling intensieve zorg dient 
 plaats te vinden. De vitale functies dienen hierbij te worden bewaakt en zo nodig ondersteund.  
 
 De behandeling dient initieel te bestaan uit parenterale schildklierhormoonsubstitutie in hoge doses 
 en ondersteuning van vitale functies. 
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IV.4. Caput selectum- Hypothyreoïdie door Lithiumgebruik 
 
Inleiding 
Struma ontstaat in ongeveer 50% (variërend van 4-60%) van met lithium behandelde patiënten. 
Lithium remt de secretie van schildklierhormoon; de hiermee gepaard gaande stijging in het TSH geeft 
uiteindelijk aanleiding tot het ontstaan van een struma (1-4). De prevalentie van manifeste 
hypothyreoïdie was in een overzicht van 4681 met lithium behandelde patiënten 3,4% (5). 
Subklinische hypothyreoïdie ontstaat in wel 20-30% van de met lithium behandelde patiënten (3,5,6). 
Ook hyperthyreoïdie komt vaker voor bij met lithium behandelde patiënten en kan worden veroorzaakt 
door de ziekte van Graves, toxisch nodulair struma of subacute lymfocytaire thyreoïditis (7,8). 

Risicofactoren voor het ontstaan van hypothyreoïdie zijn: vrouwelijk geslacht en de 
aanwezigheid van schildklierantistoffen (5,9). 
 
Diagnostiek, follow-up en behandeling 
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan behandeling met lithium het TSH te meten en anti-TPO-
antistoffen te bepalen (5). Bij gebruik van lithium is het advies om – afhankelijk van de 
uitgangswaarden – iedere 6-12 maanden het TSH te bepalen (5).  

Behandeling is op de wijze zoals beschreven in de hoofdstukken aangaande subklinische en 
manifeste hypothyreoïdie, waarbij het in geval van subklinische hypothyreoïdie is te overwegen, ter 
preventie van strumavorming, alle patiënten met een TSH > 4mU/l te behandelen  
 
Conclusies  

Niveau 3 Struma ontstaat in ongeveer 50% (variërend van 4-60%) van met lithium 
behandelde patiënten. 
 
B1   Lazarus(1), Perrild(2), Bocchetta(3), Lee(4) 
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Niveau 3 
 

De prevalentie van manifeste hypothyreoïdie is ongeveer 3-4%. 
 
B2   Singer(5) 

Niveau 4 
 

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan behandeling met lithium het TSH te 
meten en anti-TPO te bepalen. Bij gebruik van lithium is het advies om – 
afhankelijk van de uitgangswaarden – iedere 6-12 maanden het TSH te 
bepalen. 
 
D   Singer(5) 

 
Niveau 4 

Behandeling is op de de wijze zoals beschreven in de hoofdstukken 
aangaande subklinische en manifeste hypothyreoïdie, waarbij het in geval van 
subklinische hypothyreoïdie is te overwegen, ter preventie van strumavorming, 
alle patiënten met een TSH > 4mU/l te behandelen.  
 
 
D   Singer(5) 

 
Aanbevelingen  

• Geadviseerd wordt om voorafgaand aan behandeling met lithium het TSH te meten en 
schildklierautoantistoffen te bepalen. Bij gebruik van lithium is het advies om – afhankelijk van de 
uitgangswaarden – iedere 6-12 maanden het TSH te bepalen. 

• Behandeling is op de wijze zoals beschreven in de hoofdstukken aangaande subklinische en 
manifeste hypothyreoïdie, waarbij het in geval van subklinische hypothyreoïdie is te overwegen, ter 
preventie van strumavorming, alle patiënten met een TSH > 4mU/l te behandelen.  
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V. SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN IN DE ZWANGERSCHAP EN POSTPARTUMPERIODE  
 
 

V.1. Inleiding  
 
Tijdens de zwangerschap ondergaat de maternale schildklierfunctie aanzienlijke veranderingen. 
Allereerst is de jodiumbehoefte door jodiumtransport naar de foetus verhoogd. Tijdens zwangerschap 
en lactatie is de aanbevolen jodiumintake daarom hoger dan normaal, namelijk minimaal 250 µg per 
dag (1,2). Onder invloed van toename van de oestrogeenconcentratie in het bloed stijgt de TBG-
concentratie in het bloed met een factor 2 tot 2,5 met een plateau na 12 weken. De toename van de 
TBG-concentratie wordt veroorzaakt door een verhoogde TBG-productie in de lever en tevens door 
een verlaagde TBG-afbraak in de lever. Door de toename van de TBG-concentratie in het bloed 
stijgen de spiegels van totaal T4 en T3. Ten gevolge van toename van de concentratie van hCG in het 
bloed stijgen aan het eind van het eerste trimester de concentraties van vrij T4 en T3, gewoonlijk 
binnen het normale gebied. Tegelijkertijd daalt de concentratie van TSH in het serum bij 10% van alle 
zwangeren tot < 0,4 mU/l (3).  In de tweede helft van de zwangerschap is er een daling van de vrije 
schildklierhormoonspiegels. Bij de foetus komt de hypofyse-schildklieras vanaf de 12e week langzaam 
op gang. Voor de ontwikkeling van de foetale hersenen is schildklierhormoon nodig en daarom is in de 
eerste helft van de zwangerschap de foetus afhankelijk van moederlijk schildklierhormoon. 
 
V.2. Hyperthyreoïdie en zwangerschap 
     
0,1 – 0,4% van alle zwangeren heeft een hyperthyreoïdie. Hyperthyreoïdie in de zwangerschap gaat 
gepaard met een verhoogde kans op spontane abortus en foetale morbiditeit/mortaliteit (partus 
prematurus, laag geboortegewicht en doodgeboorte) (4). Bedreigend voor foetus en neonatus zijn ook 
de kans op het ontstaan van foetale resp. neonatale Graves’ hyperthyreoïdie (zie verder). Hoewel alle 
vormen van hyperthyreoïdie die buiten de zwangerschap voorkomen ook in de zwangerschap kunnen 
voorkomen, is de combinatie van Graves’ hyperthyreoïdie met zwangerschap verreweg het meest 
frequent (ongeveer 85% van alle gevallen van hyperthyreoïdie in de zwangerschap). (5-7). Bij deze 
vorm van hyperthyreoïdie treedt vaak een remissie van de hyperthyreoïdie in de tweede helft van de 
zwangerschap op, met na de partus niet zelden een recidief. Een bijzondere vorm van hyperthyreoïdie 
in de zwangerschap is de zogenaamde hCG-gemedieerde hyperthyreoïdie. In een milde vorm, welke 
geen behandeling behoeft, komt dit voor aan het eind van het eerste trimester bij 10 tot 20% van de 
gezonde zwangeren, met name in geval van meerlingzwangerschap. Een meer uitgesproken vorm 
van hCG-gemedieerde hyperthyreoïdie wordt soms gezien in combinatie met hyperemesis 
gravidarum:  30-60% van alle vrouwen met hyperemesis hebben verhoogde vrije T4-spiegels en een 
gesupprimeerde TSH-spiegel (8-10), maar slechts een gering percentage van deze vrouwen is 
klinisch hyperthyreoot (9,11-13). Een ernstige hCG-gemedieerde hyperthyreoïdie komt voor bij 
vrouwen met een mola hydatidosa of choriocarcinoom (14). 
 
Diagnostiek van hyperthyreoïdie in de zwangerschap 
Bij de diagnostiek van hyperthyreoïdie in de zwangerschap dient rekening te worden gehouden met 
de  verhoogde totale T4- en T3-concentraties in de zwangerschap en met het feit dat er in de tweede 
helft van de zwangerschap niet alleen een daling optreedt van de vrije T4-spiegel maar ook met het 
feit dat veel vrije T4-bepalingen de vrije T4-concentratie in de zwangerschap onderschatten, met 
name in de tweede helft van de zwangerschap. In het derde trimester is de vrije T4-concentratie ±30% 
lager in vergelijking met buiten de zwangerschap (15,16). Voor wat betreft de interpretatie van de 
TSH-spiegel in de zwangerschap dient rekening te worden gehouden met de fysiologische TSH-daling 
aan het eind van het eerste trimester (zie boven). Voor het achterhalen van de oorzaak van een 
eenmaal vastgestelde hyperthyreoïdie in de zwangerschap is een schildklierscintigrafie uiteraard 
gecontra-indiceerd. Bepaling van antistoffen tegen TSH-receptoren is aangewezen om de diagnose 
Graves’ hyperthyreoïdie te kunnen stellen (4). 
 
Behandeling van hyperthyreoïdie in de zwangerschap 
Wanneer er bij een vrouw met een (Graves’) hyperthyreoïdie zwangerschapswens is op korte of lange 
termijn dient altijd te worden overwogen om de hyperthyreoïdie vóór de zwangerschap definitief te 
bestrijden door middel van behandeling met radioactief jodium of operatie. Hierbij dient te worden 
bedacht dat zwangerschap in de eerste 6 maanden na behandeling met radioactief jodium gecontra-
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indiceerd is en dat een eenmalige behandeling met radioactief jodium soms niet afdoende is. In 
overleg met de patiënte kan echter ook worden gekozen voor medicamenteuze therapie (zie verder), 
met name bij al wat oudere vrouwen, die op korte termijn zwanger willen worden. Wanneer er reeds 
een zwangerschap is, is behandeling van een hyperthyreoïdie met radioactief jodium uiteraard 
absoluut gecontra-indiceerd en is operatieve therapie minder aantrekkelijk. Daarom wordt in de 
zwangerschap meestal gekozen voor medicamenteuze behandeling van de hyperthyreoïdie, waarbij 
wordt gestreefd naar vrije T4-concentraties in het serum in het hoognormale gebied (17,18). Dit 
betekent monotherapie en frequente controle van de schildklierfunctie (b.v. elke 4 weken). Traditioneel 
wordt de voorkeur gegeven aan behandeling met PTU boven behandeling met thiamazol omdat 
thiamazolgebruik in verband is gebracht met een congenitale afwijking van de foetale schedel, aplasia 
cutis, en ook met andere congenitale malformaties zoals oesofagusatresie en choanenatresie (18-24).  
Gestreefd wordt naar behandeling met de laagst mogelijke dosis PTU (b.v. 3 dd 25 mg). Bij 1/3 van de 
vrouwen kan het thyreostaticum worden gestopt in het derde trimester. Zwangeren die wegens de 
ziekte van Graves met thyreostatica worden behandeld dienen behalve door een internist ook altijd te 
worden gecontroleerd door een gynaecoloog, waarbij speciaal moet worden gelet op groei van het 
kind, hartfrequentie en schildkliergrootte (echografie). In uitzonderingsgevallen wordt operatieve 
therapie voor hyperthyreoïdie in de zwangerschap toegepast, bij voorkeur in het tweede trimester. 
Tijdens het geven van borstvoeding lijkt behandeling met thyreostatica (PTU < 300 mg per dag en 
thiamazol < 20 mg per dag) veilig voor het kind (25-28).  
 
Foetale en neonatale Graves’ hyperthyreoïdie 
De ziekte van Graves wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van auto-antistoffen gericht tegen de  
TSH-receptor in het bloed. Van belang is dat deze antistoffen de placenta kunnen passeren en de 
functie van de foetale schildklier kunnen beïnvloeden. Indien de titer hoog genoeg is kan er een 
foetale en/of neonatale hyperthyreoïdie ontstaan (ook hypothyreoïdie is mogelijk). Deze antistoffen 
kunnen bij de moeder in het bloed aanwezig blijven, ook wanneer de hyperthyreoïdie door middel van 
behandeling met radioactief jodium of door middel van operatie definitief bezworen is. Foetale Graves’ 
hyperthyreoïdie is vrij zeldzaam (bij circa 1–5 % van alle zwangerschappen bij vrouwen met de ziekte 
van Graves) (29), maar is toch belangrijk omdat er in circa 20% van de gevallen intra-uteriene 
vruchtdood optreedt. Foetale hyperthyreoïdie ontwikkelt zich pas in het derde trimester, omdat pas 
dan de passage van de antilichamen door de placenta voldoende is, en tevens omdat de TSH-
receptor bij de foetus pas na 20-25 weken functioneel is. Symptomen zijn groeiachterstand, foetale 
tachycardie (meer dan 160/min), decompensatio cordis en struma-ontwikkeling bij de foetus, waardoor 
vernauwing van de trachea en problemen tijdens de baring kunnen ontstaan (30-34). De behandeling 
is moeilijk en bestaat uit het geven van schildklierremmende medicijnen aan de moeder (eventueel in 
combinatie met extra schildklierhormoon). Soms wordt de hyperthyreoïdie pas postpartum vastgesteld 
(neonatale Graves’ hyperthyreoïdie). Deze vorm van neonatale hyperthyreoïdie is tijdelijk, daar de 
maternale antistoffen tegen de TSH-receptor binnen 2-3 maanden door de neonaat worden geklaard. 

Het is mogelijk het risico van het krijgen van foetale/neonatale Graves’ hyperthyreoïdie in te 
schatten door middel van bepaling van de titer aan antistoffen tegen TSH-receptoren. Geadviseerd 
wordt om deze bepaling te laten verrichten bij alle zwangeren met de ziekte van Graves in heden of 
verleden (30,31,35-37). De bepaling kan plaatsvinden in het eerste of tweede trimester en moet, 
indien de titer verhoogd is, worden herhaald in het derde trimester. Indien de uitslag van de 
antistofbepaling in het derde trimester positief is, bestaat er een duidelijk verhoogd risico van 
foetale/neonatale hyperthyreoïdie. In deze situatie dient de zwangerschap door een gynaecoloog te 
worden begeleid met speciale aandacht voor foetale tachycardie. In verband met dit laatste is het 
raadzaam een echografie te verrichten rond de 32ste week. Direct na de geboorte dient de neonaat 
door de kinderarts klinisch en biochemisch te worden gecontroleerd met o.a. hormoonbepalingen in 
de navelstreng, direct postpartum en op dag 2 en 10 na de geboorte.  
 
Aanbevelingen 
 
 Bij een vrouw met (Graves’) hyperthyreoïdie en zwangerschapswens heeft het de voorkeur om de 
 hyperthyreoïdie vóór de zwangerschap definitief te bestrijden door middel van behandeling met 
 radioactief jodium of operatie. In overleg kan echter ook worden gekozen voor medicamenteuze 
 therapie, met name bij al wat oudere vrouwen, die op korte termijn zwanger willen worden. 
 
 Zwangeren die wegens de ziekte van Graves met thyreostatica worden behandeld, dienen behalve 
 door een internist ook altijd door een gynaecoloog te worden gecontroleerd. 
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 Bij een zwangere vrouw met (Graves’) hyperthyreoïdie is medicamenteuze behandeling van de 
 hyperthyreoïdie aangewezen, waarbij wordt gestreefd naar vrije T4-concentraties in het serum in 
 het hoognormale gebied. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan monotherapie met PTU.  
 
 Bij alle zwangeren met de ziekte van Graves in heden of verleden dient de titer aan antistoffen 
    tegen TSH-receptoren te worden bepaald in het 1e of 2e trimester. Indien deze titer verhoogd is 
    moet de titerbepaling in het 3e trimester worden herhaald. Bij een positieve TSH-antistoftiter is er  
 een verhoogd risico van foetale en neonatale hyperthyreoïdie. Om deze op te sporen is speciale 
 aandacht voor foetale tachycardie gewenst.  
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V.3. Hypothyreoïdie en zwangerschap 
 
 
V.3.1 Wat zijn de normaalwaarden voor TSH en FT4 tijdens de zwangerschap? 
 
Al vroeg in de zwangerschap treden veranderingen op in de concentratie van maternale 
schildklierhormonen en hun bindingseiwitten (1,2). Onder invloed van hoge oestrogeenspiegels in de 
zwangerschap treedt een forse stijging op van het T4-transportbindingseiwit TBG. Verder heeft het 
placentaire hCG een intrinsiek TSH-effect met als gevolg een schildklierstimulerende activiteit. 
Daarnaast is er transport van schildklierhormoon van moeder naar foetus via de placenta. 
Bovengenoemde mechanismen leiden tot veranderingen in serumparameters van de maternale 
schildklierfunctie in de zwangerschap (3-7). Voor de beoordeling van de maternale schildklierfunctie in 
de zwangerschap worden vooral TSH en FT4 gebruikt.  
 

1) Serum TSH : Door het intrinsieke TSH-effect van het hCG zijn de serum TSH-waarden vooral 
in het eerste trimester lager dan bij niet zwangeren. Het voorstel is om trimesterspecifieke 
referentiewaarden te gebruiken zoals onder andere verkregen in de studie van Dashe (7) bij 
13.599 zwangeren met eenlingzwangerschap en 132 zwangeren met een 
tweelingzwangerschap (zie fig 2). Het ontwikkelen van “eigenlaboratorium” referentiewaarden 
verdient de voorkeur. 

2) Serum FT4: Serum FT4-waarden in de zwangerschap vallen in het algemeen binnen niet – 
zwangere referentiewaarden, hoewel de FT4-bepaling onder invloed staat van veranderde 
spiegels van o.a. albumine en TBG. In het derde trimester is de vrij T4-concentratie ± 30% 
lager in vergelijking met buiten de zwangerschap. Voorzichtigheid is daarom geboden bij 
interpretatie van serum FT4-waarden in de zwangerschap. Er is behoefte aan 
trimesterspecifieke en aan eigenlaboratorium referentiewaarden in de zwangerschap. 

 
 
Conclusie 
 
Niveau 3 Serum TSH en in mindere mate FT4-waarden bij zwangeren zijn afhankelijk van de  

zwangerschapsduur. Er is behoefte aan trimesterspecifieke en aan 
eigenlaboratorium referentiewaarden in de zwangerschap. 
Bij de bepaling van FT4 doen zich in de zwangerschap analytische problemen voor.  
 
C  Glinoer(1), Berghout(2), O’Leary(3), Soldin(5), Kurioka(6), Dashe(7) 
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Fig 2  Zwangerschapsduurspecifiek normogram van TSH-waarden verkregen bij 13.599 zwangeren 
met een eenling en 132 zwangeren met een tweeling.  
Dashe JS et al Obstet. Gynecol 2005;106:753-7. 
 
 

 
 
 
 
V.3.2 Zijn er voor- en/of nadelen van behandeling van subklinische hypothyreoïdie in de 
zwangerschap? 
 
Vanaf 1999 zijn er publicaties verschenen waarbij een relatie wordt gelegd tussen subklinische 
hypothyreoïdie of geïsoleerde hypothyroxinemie bij zwangeren in het 1e trimester, lagere neonatale 
psychomotore ontwikkelingsscores  en lagere IQ-scores op 4 tot 7 jarige leeftijd (8 9,10).  Er zijn geen 
RCT ’s die aantonen dat suppletie van levothyroxine bij zwangeren met subklinische hypothyreodie 
leidt tot betere neonatale neurologische ontwikkeling en hogere IQ-scores. 

Recent verscheen een grote cohortstudie (11) waarbij de relatie tussen subklinische 
hypothyreoïdie en de obstetrische uitkomst werd bestudeerd. Van 17.298 zwangeren waren er in het 
1e trimester 404 zwangeren met een TSH > 97.5 percentiel en een laagnormaal FT4. In deze groep 
van vrouwen met subklinische hypothyreoïdie trad 3x zovaak een abruptio placentae op (RR 3.0, 95% 
CI 1.1-8.2) en geringe toename in vroeggeboorte (RR 1.8, 95% CI 1.1-2.9). Verder hebben zwangere 
vrouwen met TSH-waarden >10 mU/l significant meer intra-uteriene sterfte (12). 
 
In de literatuur is bij niet-zwangere patiënten met (subklinische) hypothyreoïdie tot 20% 
overbehandeling met levothyroxine beschreven (13). In de literatuur over subklinische hypothyreoïdie 
en zwangerschap zijn geen nadelige effecten van thyroxinebehandeling beschreven. Blijft dat 
onnodige medicalisatie zeker in de zwangerschap onwenselijk is. 
 
 
Conclusie 
 
Niveau 3 
 

Alhoewel er geen RCT’s zijn, is het waarschijnlijk dat behandeling van zwangeren 
met subklinische hypothyreoïdie (TSH > 4 mU/l) leidt tot een betere obstetrische en 
neonatale uitkomst. Er lijken geen grote nadelen verbonden aan behandeling met 
levothyroxine van zwangeren met subklinische hypothyreoïdie. 
 
B  Casey(11), Negro(14)  
D  Poppe(15) 

 
Aanbeveling  

 De werkgroep adviseert behandeling van zwangeren met subklinische 
 hypothyreoïdie (TSH > 4 mU/l) met levothyroxine. 
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V.3.3 Wat is bekend over behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ongewenste 
kinderloosheid?  
 
De prevalentie van subklinische hypothyreoïdie bij infertiele vrouwen met en zonder ovulatoire 
disfunctie is laag en bedraagt 0.23-0.88% (16,17). Manifeste hypothyreoïdie moet worden behandeld, 
maar er is geen bewijs dat behandeling van subklinische hypothyreoïdie leidt tot meer 
zwangerschappen. Aangezien subklinische hypothyreoïdie in de zwangerschap leidt tot slechtere 
obstetrische en neonatale uitkomsten lijkt het pragmatisch om subklinische hypothyreoïdie bij 
ongewenste infertiliteit te behandelen. De klinische relevantie van schildklierantistoffen (TPO- en TG-
antistoffen) bij infertiliteit en habituele abortus is controversieel. Er lijkt wel een statistische associatie 
te bestaan, de vraag is echter of dit ook een causale relatie is (14,15).  
 
Conclusie 
 
Niveau 3 
 

De evidence voor behandeling van subklinische hypothyreoïdie in het kader van 
infertiliteit  en habituele abortus is zwak, doch aangezien de zwangere met 
subklinische hypothyreoïdie gebaat is bij levothyroxinesubstitutie lijkt 
preconceptionele behandeling met levothyroxine aan te bevelen. 
 
B  Casey(11), Negro(14) 

 
Aanbeveling  

 De werkgroep adviseert behandeling met levothyroxine van vrouwen met subklinische 
 hypothyreoïdie en zwangerschapswens. 
 
 
 
V.3.4 Wanneer en met hoeveel moet bij patiënten met hypothyreoïdie de dosis 
schildklierhormoon in de zwangerschap worden opgehoogd? 

 
De  toename van de behoefte aan L-thyroxine bij zwangeren met hypothyreoïdie is 25-50% (15,18). 
Zo spoedig mogelijk in het eerste trimester (d.w.z. bij positieve zwangerschapstest) moet de dosering 
L-thyroxine met 30% worden verhoogd (in het artikel van Alexander wordt aanbevolen om bij een 
positieve zwangerschapstest op 2 van de 7 weekdagen de dosis L-thyroxine te verdubbelen), waarna 
op geleide van de TSH de dosering L-thyroxine verder wordt aangepast. Deze aanbeveling komt voort 
uit een zorgvuldige, doch kleine cohortstudie met beperkte evidence (19). In het algemeen moet 
uiteindelijk de dosering met 25-50% worden aangepast (19,20). Gestreefd wordt naar een TSH-
waarde van 1-2 mU/l. 
 
Conclusie 
 
Niveau 3 
 

Verhoging van de dosering L-thyroxine met 25 tot 50 % in het eerste trimester bij 
zwangeren met hypothyreoïdie is nodig om de TSH-spiegel in het normale gebied 
te houden. 
 
C  Alexander(19) 

 
Aanbeveling  

 De werkgroep adviseert verhoging van de dosering levothyroxine  met 25-50% in het 1e trimester 
 van de zwangerschap bij vrouwen met hypothyreoïdie (op geleide van de serum TSH-spiegel). 
 
 

 
V.3.5 Is het zinvol om reeds voor de zwangerschap de dosis te verhogen? 
 
Hypothyreoïdie dient preconceptioneel adequaat te worden behandeld, aangezien sublinische 
hypothyreoïdie in de zwangerschap geassocieerd is met spontane miskramen. Er zijn geen 
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aanwijzingen dat  preconceptionele ophoging van de L-thyroxine dosering zinvol is, aangezien de 
stijging van oestrogeenspiegels in de vroege zwangerschap de etiologische factor is van de 
toegenomen L-thyroxine behoefte (19). 
 
Conclusie 
 
Niveau 3 
 

Het lijkt niet zinvol om bij adequaat gesubstitueerde hypothyreoïdie preconceptioneel 
de L-thyroxine dosering op te hogen.  
 
C  Alexander(19) 

 
 
 
V.3.6 Hoe frequent dient controle van de TSH- en FT4-spiegel bij zwangeren met 
hypothyreoïdie plaats te vinden? 

 
Hiervoor is alleen evidence op basis van expert opinion : In het algemeen is TSH- en FT4-bepaling om 
de 6 weken voldoende18, soms is in de eerste helft van de zwangerschap vaker controle nodig.  
 
Conclusie 
 
Niveau 4 
 

De werkgroep is van mening dat controle van TSH en FT4 bij zwangeren met 
hypothyreoïdie in de zwangerschap om de 6 weken wenselijk is. 
 
D  Alexander(19) 

 
 
 
V.3.7 Bij welke patënten met hypothyreoïdie is een bepaling van antistoffen tegen de TSH-
receptor (TSI of TBII) nodig en wanneer moet die geschieden? 

 
Alleen bij patiënten met een iatrogene hypothyreoïdie als gevolg van een met radioactief jodium of 
chirurgie behandelde M Graves is bepaling van antistoffen tegen de TSH-receptor geïndiceerd.  
Bepaling van deze receptorantistoffen dient in het 1e of 2e trimester plaats te vinden (zie ook 
hyperthyreoïdie en zwangerschap). 
 
Conclusie 
 
Niveau 4 
 

De werkgroep is van mening dat alleen bij zwangeren met een iatrogene 
hypothyreoïdie als gevolg van een middels radioactief jodium of chirurgie 
behandelde M Graves, een TSH-receptorantistofbepaling geïndiceerd is. 
 

 
 
 
V.3.8 Wanneer is klinische bevalling geïndiceerd? 

 
Bij zwangeren met een adequaat behandelde hypothyreoïdie kan de zwangerschap door de 
verloskundige worden begeleid en is er geen reden voor een klinische bevalling. Bij zwangeren met 
een hypothyreoïdie na een (behandelde) M Graves met een positieve titer aan thyreoïdreceptor 
stimulerende antistoffen is een klinische partus geïndiceerd .  
 
Conclusie 
 
Niveau 4 
 

De werkgroep is van mening dat bij zwangeren met een adequaat behandelde 
hypothyreoïdie er geen reden is voorbegeleiding van de zwangerschap in de 2e lijn.
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V.3.9 Wat is het advies bij borstvoeding? 

 
Levothyroxine passeert slechts in geringe mate naar de borstvoeding. Borstvoeding is daarom niet 
gecontra-indiceerd (21). 
 
Conclusie 
 
Niveau 3 
 

Er zijn geen aanwijzingen dat borstvoeding bij kraamvrouwen die levothyroxine 
gebruiken schadelijk is voor de pasgeborene. 
 
 
C Briggs(21) 
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V.4. Postpartumthyreoïditis  
 
Definitie 
Postpartumthyreoïditis is gedefinieerd als een syndroom van tijdelijke of permanente 
schildklierfunctiestoornis die ontstaat in het eerste jaar na een partus en wordt veroorzaakt door 
destructieve auto-immuunthyreoïditis. In een klassiek geval wordt een thyreotoxische fase gevolgd 
door een fase van hypothyreoïdie. Postpartumthyreoïditis kan ook optreden na een miskraam vanaf 
een zwangerschapsduur van 5 weken (1). 
  
Incidentie 
Wereldwijd varieert de incidentie tussen de 1.1 en 21.1% (1). In een tweetal Nederlandse studies 
waarin van de in totaal 830 geïncludeerde vrouwen 613 minstens 8 maanden postpartum werden 
vervolgd, lag de incidentie tussen 5.2 en 7.2% (2,3).  
 
Natuurlijk beloop 
Eerste jaar postpartum: In het klassieke beloop wordt een thyreotoxische fase gevolgd door een fase 
van hypothyreoïdie. De thyreotoxicose kan optreden vanaf de eerste tot de zesde maand postpartum, 
duurt doorgaans 1 tot 2 maanden en gaat altijd spontaan over (immers destructiegemedieerd)(1). Een 
kwart van de patiënten heeft een thyreotoxicose welke niet wordt gevolgd door hypothyreoïdie. Bij een 
kwart wordt de thyreotoxicose gevolgd door hypothyreoïdie. De overige 50% presenteert zich met 
hypothyreoïdie zonder voorafgaande – manifeste – thyreotoxicose. De fase van hypothyreoïdie begint 
meestal in de vierde tot achtste postpartummaand en duurt 4-6 maanden (1). 
Na het eerste jaar postpartum: Van alle patiënten met postpartumthyreoïditis, ontwikkelt uiteindelijk 
ongeveer een kwart een permanente hypothyreoïdie (4-13). Van belang is op te merken dat dit ook 
kan optreden na een lange periode van euthyreoïdie (1). 
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V.4.1 TPO-antistof screening tijdens de zwangerschap? 
Er is discussie of bij vrouwen met schildklierziekten in de voorgeschiedenis, een positieve familie-
anamnese voor schildklierfunctiestoornissen, depressie na een vorige zwangerschap, type 1 diabetes 
mellitus en andere auto-immuunaandoeningen gescreend zou moeten worden op de aanwezigheid 
van auto-immuunthyreoïditis, d.m.v. bepaling van TPO-antistoffen (1). Uit de literatuur blijkt dat de 
prevalentie van de aanwezigheid van TPO-antistoffen in de zwangerschap 10% is. Van deze 10% 
ontwikkelt ongeveer de helft een postpartumthyreoïditis (14-18).  
 Een aantal argumenten pleit tegen screening. Het is onduidelijk wat het beste tijdstip van 
screening zou moeten zijn. Bovendien verloopt de aandoening vaak subklinisch en treedt vaak 
spontaan herstel op. Ook kan screening een groot aantal fout-positieven opleveren met alle 
ongewenste gevolgen daarvan. 
 
V.4.2 ‘Case-finding’: wanneer en bij wie moet TSH worden bepaald in de postpartumperiode ter 
opsporing van postpartumthyreoïditis?  
Bij vrouwen met klachten wijzend op hypothyreoïdie of thyreotoxicose dient uiteraard het TSH te 
worden bepaald. Hypothyreoïdie geeft in de postpartumperiode vaak aanleiding tot depressieve 
klachten, vermoeidheid en constipatie. Thyreotoxicose geeft in de postpartumperiode vaak klachten 
van vermoeidheid, hartkloppingen, gewichtsverlies, warmte intolerantie en verhoogde prikkelbaarheid 
(1). De incidentie is het hoogst in de 3e en 6e postpartummaand (19)  
 
V.4.3 Differentiaaldiagnose en aanvullend onderzoek 
De differentiaaldiagnose is met name van belang in het geval van een thyreotoxicose. Het is van 
belang Morbus Graves uit te sluiten gezien de consequenties voor de behandeling. Hiertoe zijn 
bepaling van TSH-receptorstimulerende antistoffen en/of schildklierscintigrafie aangewezen. Tijdens 
borstvoeding is het gebruik van radioactief jodium gecontra-indiceerd. Door gebruik te maken van 
technetium als radiodiagnostisch isotoop hoeft de borstvoeding maar 24 uur te worden onderbroken, 
bij gebruik van jodium-123 is deze termijn 3 dagen (1). 
 
V.4.4 Behandeling en follow-up  van postpartumthyreoïditis 
De behandeling van postpartumthyreotoxicose is in geval van klachten symptomatisch, met een 
bètablokker. Asymptomatische patiënten hoeven niet te worden behandeld. De behandeling van 
(symptomatische) hypothyreoïdie bestaat uit substitutie met L-thyroxine (1). Het valt te overwegen om 
na een jaar de thyroxinesubstitutie te staken. Omdat permanente hypothyreoïdie ook enkele jaren na 
een initieel herstel kan ontstaan is follow-up middels TSH-bepaling aan te bevelen. Er zijn geen 
studies die follow-up duur en interval systematisch hebben onderzocht. 
 
Conclusies 

 
Niveau 2 

De prevalentie van postpartumthyreoïditis ligt in Nederland tussen 5 en 7.5%. 
 
B1   Muller(1), Kuiipens(2), Pop(3)  

 
Niveau 3 
 

Een kwart van de patiënten presenteert zich met alleen thyreotoxicose; bij een 
kwart gaat thyreotoxicose aan hypothyreoïdie vooraf. In ongeveer de helft van de 
gevallen ontstaat hypothyreoïdie zonder voorafgaande – manifeste – 
thyreotoxicose.   
 
B2   Muller(1)  

 
Niveau 4 

Voor het screenen van alle vrouwen in de postpartumperiode zijn onvoldoende 
argumenten. Weliswaar is de prevalentie hoog, maar met name is onduidelijk wat 
het beste tijdstip van screening zou moeten zijn. Bovendien verloopt de 
aandoening vaak subklinisch dan wel herstelt spontaan. Bovendien kan screening 
een groot aantal fout-positieven opleveren met alle ongewenste gevolgen daarvan. 
Het valt te overwegen om omschreven risicopopulaties – schildklierziekten in de 
voorgeschiedenis of familie-anamnese, depressie na een vorige zwangerschap, 
type 1 diabetes mellitus en andere auto-immuunaandoeningen – tijdens de 
zwangerschap te screenen op de aanwezigheid  van TPO-antistoffen. 
 

 
 
Niveau 4 

In omschreven risicopopulaties – schildklierziekten in de voorgeschiedenis of 
familie-anamnese, depressie na een vorige zwangerschap, type 1 diabetes mellitus 
en andere auto-immuunaandoeningen – valt het te overwegen om middels TSH-
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bepaling in de derde en zesde maand postpartum aan l te doen. 
 

 
Niveau 4 

Voor het onderscheid met M. Graves is schildklierscintigrafie en/of bepaling van 
TSH-receptorantistoffen aangewezen.  
 
D 

 
 
Niveau 3 

Permanente hypothyreoïdie ontstaat in een kwart van de vrouwen met een 
doorgemaakte postpartumthyreoïditis en kan ook enkele jaren na een initieel 
herstel ontstaan. 
 
B2   Muller(1)  

 
 
Aanbevelingen 
 
 Behandeling van thyreotoxicose – in het kader van postpartumthyreoïditis – dient alleen te  
 geschieden bij symptomen en wel met een bètablokker.  
 Thionamiden hebben geen plaats in de behandeling van een thyreotoxicose in het kader van  
 postpartumthyreoïditis.  
 
 Behandeling van hypothyreoïdie kan na een jaar worden gestaakt om te zien of remissie is  
 opgetreden. In geval van kinderwens verdient het aanbeveling om de behandeling te 
    continueren tot de kinderwens is vervuld.  
 
 De werkgroep adviseert na een doorgemaakte postpartumthyreoïditis jaarlijkse controle van  
    de schildklierfunctie.  
 
 De werkgroep is van mening dat er op dit moment nog onvoldoende argumenten zijn om  
 algemene screening tijdens de zwangerschap te adviseren.  
 
 Bij risicogroepen (schildklierziekten in de voorgeschiedenis of familie-anamnese, depressie na 
    een vorige zwangerschap, type 1 diabetes mellitus en andere auto-immuunaandoeningen) is 
 screening op TPO-antistoffen (zo vroeg mogelijk) tijdens de zwangerschap te overwegen.  
 In diezelfde risicogroepen is postpartum casefinding middels TSH-bepaling te overwegen. 
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VI.  SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN EN ARBEID  
 
 
De factor ‘arbeid’ kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van ziekte. Ongezonde 
arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot werkgerelateerde aandoeningen of een beroepsziekte. Het 
opsporen van dergelijke omstandigheden, bij uitstek het werkgebied van de bedrijfsarts, kan leiden tot 
interventies voor de zieke werknemer als individu, maar ook tot maatregelen ter preventie van 
herhalingen van het optreden van ziekte bij de overige werknemers.  
 Daarnaast kan een ziekte of de behandeling van een ziekte gevolgen hebben voor het werk 
van de patiënt. Door de ziekte kunnen fysieke of psychische beperkingen optreden waardoor de 
werknemer het werk niet, slechts gedeeltelijk, of met aanpassingen kan verrichten. De bedrijfsarts 
moet op grond van de informatie die er is over de patiënt de beperkingen kunnen bepalen en kunnen 
adviseren over interventies waardoor het werk voor de betrokken patiënt zo veel mogelijk wordt 
gefaciliteerd. 
 Op grond van de geraadpleegde literatuur worden aanbevelingen gegeven over de 
maatregelen die genomen kunnen worden bij een patiënt met een schildklierfunctiestoornis met 
betrekking tot zijn of haar werk en welke rol de bedrijfsarts kan spelen. 
 
VI.1. Schildklierfunctiestoornis als gevolg van arbeidsomstandigheden. 

 
Wetenschappelijke onderbouwing  
Arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een schildklierfunctiestoornis moeten worden gezocht 
in het brede gebied van veelsoortige bedrijven waar wordt gewerkt met chemische stoffen of 
ioniserende straling. Er is veel bekend over stoffen die carcinogeen of teratogeen zijn, of op een 
andere manier schade aan de gezondheid kunnen toebrengen. Er is echter relatief weinig specifieke 
literatuur over arbeidsomstandigheden die kunnen leiden tot een stoornis in de functie van de 
schildklier. Publicaties over dit onderwerp komen veelal uit het buitenland waar onderzoek is verricht 
in loodsmelterijen, fabrieken waar met kleurstoffen of verf wordt gewerkt, kabelindustrie, fabricage van 
synthetische rubber, en bedrijven waar werknemers worden blootgesteld aan jodide, pesticiden, 
phenolen, perchloraten, thioureum resorcinol, pcb’s, dioxines, vlamvertragers, phtalaten, cosmetica of 
ioniserende straling.  

Er werden slechts enkele studies gevonden waaruit blijkt dat de arbeidsomstandigheden een 
effect zouden kunnen hebben op het schildklierhormoonmetabolisme. Het gaat hierbij om enkele 
cross-sectionele studies, case-control studies en een aantal retrospectieve onderzoeken. Bij alle 
onderzoeken gaat het om een effect op het schildkliermetabolisme zonder een aangetoonde stoornis 
in de schildklierfunctie.  

 Een studie van Banerjee (1) in India laat zien dat er een relatie is tussen werknemers die in 
de kabelindustrie worden blootgesteld aan cyaniden en een stijging van de concentratie TSH (maar 
binnen de normale range) en daling van T4 en T3 (onder de normaalwaarden). Cyaniden lijken dus de 
synthese van schildklierhormoon te onderdrukken.  

Een Deense studie van Prescott (2) leert dat werknemers in een porseleinfabriek die werken 
met kobaltblauw geen verandering in het TSH maar wel een significante stijging van T4 en FT4 en 
(een niet significante) daling van FT3 vertonen. Dit zou vergelijkbaar kunnen zijn met het effect van 
amiodarone (zie hoofdstuk 3 capita selecta). Beide studies geven echter geen informatie over de 
klinische bevindingen bij deze groep.  

Een andere Deense review van Boas (3) laat zien dat er wel studies bij (proef)dieren zijn 
verricht, maar weinig studies waarin het effect van chemicaliën op de schildklier bij mensen is 
onderzocht. Het gaat hierbij om PCB’s, dioxinen, vlamvertragers, phenolen, phtalaten en enkele 
andere stoffen. Die onderzoeken die wel bij mensen zijn verricht zijn niet eenduidig wat betreft het 
aangetoonde effect op het schildklierhormoonmetabolisme. 
 Arbeidsomstandigheden waarbij werknemers aan ioniserende straling blootstaan is geen 
zeldzaamheid. Onderzoek geeft veel informatie over de invloed op het immuunsysteem en het 
carcinogene effect, maar slechts weinig informatie over de invloed op het 
schildklierhormoonmetabolisme. Een recent dwarsdoorsnede-onderzoek van Volzke (4) toont een 
relatie aan tussen het hebben van hypothyreoïdie op basis van auto-immuun“thyroid disease” (AITD) 
bij vrouwelijke werknemers en het werken in kernreactoren, laboratoria en ziekenhuizen.  
 
Tot slot zijn er enkele studies bekend waarbij stress en ”negative life events” en hun mogelijke effect 
op het schildklierhormoonmetabolisme zijn onderzocht (5-8).  In deze studies wordt een relatie gezien 
tussen deze factoren, die natuurlijk zowel gebonden kunnen zijn aan de privésituatie als ook aan de 
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arbeidsomstandigheden en de ziekte van Graves. Er is niet veel bekend over het mechanisme 
hiervan, de bewijskracht van de studies is laag en een causale relatie mag dan ook niet worden 
verondersteld. 
 Concluderend zijn er in de literatuur wel aanwijzingen dat bepaalde stoffen of omstandigheden 
een werking op het schildklierhormoonmetabolisme zouden kunnen hebben, maar er zijn geen studies 
bekend waarbij een causale relatie met een schildklierstoornis werd aangetoond. Niettemin zou een 
langere of grotere blootstelling aan de stoffen die in de studies zijn onderzocht, wellicht wel een effect 
op de functie kunnen hebben. 
 
 
Conclusies 
 
Niveau 3  Blootstelling aan cyaniden kan invloed hebben op de TSH-, T4- en T3- 

concentratie.      
 
 B  Banerjee(1)   

Niveau 3             Blootstelling aan een semi-oplosbare vorm van kobaltblauw gebruikt als kleurstof 
kan invloed hebben op de concentratie T4, FT4 en FT3. 
 
B  Prescott(2). 

Niveau  3 Blootstelling aan industriële chemicaliën kan bij (proef)dieren een effect hebben 
op het schildkliermetabolisme. Bij humane studies zijn daar geen duidelijke 
aanwijzingen voor gevonden. 
  
B  Boas(3)  

Niveau 3 Blootstelling aan ioniserende straling (bij vrouwelijke werknemers die werken in 
een kernreactor of in laboratoria of in de gezondheidszorg) zou een relatie 
kunnen hebben met het ontstaan van hypothreoidie, op basis van een auto-
immuunthyreoïditis. 
 
C  Volzke(4)  

Niveau 3 Er is een associatie tussen stress en “negative life events” en de ziekte van 
Graves zonder dat er een causaal verband werd aangetoond. 
 
C Winsa(8), Sonino(7), Kung(5), Matos-Santos(6)  

 
 
Aanbeveling 
 
 Gezien het mogelijke effect dat arbeidsomstandigheden zouden kunnen hebben op het 
 schildkliermetabolisme dient de internist in de anamnese aandacht te besteden aan de aard van het 
 werk van de patiënt. Indien blijkt dat een patiënt met een schildklierstoornis in het werk wordt of 
 werd blootgesteld aan chemicaliën of ioniserende straling, of bij elke andere verdenking op een 
 relatie tussen de ziekte en de werkomstandigheden, is een verwijzing naar de bedrijfsarts 
 geïndiceerd. Deze kan met deze informatie onderzoek doen naar een mogelijke relatie met het 
 werk en vaststellen of er sprake is van een beroepsziekte. In ontwikkelingslanden zijn vaak de 
 arbeidsomstandigheden minder goed. Juist ook bij allochtone werknemers uit dergelijke landen 
 moet er worden geïnventariseerd aan welke stoffen zij mogelijk in het verleden hebben 
 blootgestaan tijdens hun werk in het land van herkomst. 

 
 
  
VI.2. Belastbaarheid bij schildklierfunctiestoornissen. 

 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Indien er bij een patiënt een schildklierfunctiestoornis wordt vastgesteld, is de symptomatologie zoals 
die is beschreven in de leerboeken, op zichzelf reden om aan te nemen dat er in de meeste gevallen 
sprake zal zijn van beperkingen in het functioneren. Door algemene symptomen als snelle 
vermoeibaarheid, concentratiezwakte, emotionele labiliteit, gestoorde thermoregulatie en tremoren, 
zullen de meeste werknemers beperkingen ondervinden bij hun werk. Zware lichamelijke arbeid, 
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stressvolle taken of werk waarbij een snel tempo vereist is zal in het algemeen niet mogelijk zijn. Door 
dubbelzien of fotofobie bij ophthalmopathie zal een werknemer in het algemeen ook minder goed 
kunnen functioneren op het werk. Schildklierfunctiestoornissen kunnen invloed hebben op het 
cardiovasculaire systeem, waardoor een verminderde belastbaarheid bij inspanning kan optreden. Bij 
hyperthyreoïdie, maar ook bij hypothyreoïdie, kunnen psychische klachten optreden, soms zelfs 
leidend tot psychiatrische ziektebeelden als depressie of angststoornissen.  

Er is geen literatuur bekend waarin de beperkingen door een schildklierfunctiestoornis zijn 
onderzocht in relatie tot een bepaald beroep. Bij het vaststellen van de beperkingen moet de 
anamnese, met de theorie van de leerboeken als “evidence” op de achtergrond dus de meeste 
houvast bieden. Dit geldt ook voor de beperkingen die ontstaan door bijwerkingen van alle vormen 
van behandeling. 

 Het ligt voor de hand dat bovenstaande symptomatologie een verminderde “quality of life” 
teweegbrengt. Er is ook wel onderzoek gedaan naar de relatie tussen “quality of life” en enkele 
schildklierfunctiestoornissen, zoals bij de ziekte van Graves en bij ophthalmopathie (9). Daarin is een 
relatie aangetoond tussen de verminderde “quality of life” en de schildklierfunctiestoornis.  Bovendien 
laten enkele onderzoeken zien dat de “quality of life”, bij normale biochemische waarden, ook soms 
lange tijd na de behandeling nog duidelijk verminderd kan zijn (10,11). Een onderzoek van Wekking 
(12) laat zien dat er bij een behandelde hypothyreoïdie naast een verminderde “quality of life” tevens 
een mogelijke associatie is met een verminderd neurocognitief functioneren.  Het onderzoek van 
Fahrenfort laat zien dat psychosociale mechanismen een rol spelen bij de verminderde “quality of life” 
en dat dit zelfs kan bijdragen aan een langdurige arbeidsongeschiktheid. Ondersteuning bij de 
psychosociale problematiek wordt hier geadviseerd (13). 

Bovenstaande maakt duidelijk dat een schildklierfunctiestoornis beperkingen in het 
functioneren kan veroorzaken, welke weer kunnen leiden tot een verminderde belastbaarheid van de 
patiënt als werknemer. 

  
Met de combinatie van informatie van de behandelend arts, de patiënt zelf en de literatuur kan 

uiteindelijk door de bedrijfsarts de belastbaarheid en de eventuele arbeidsongeschiktheid worden 
bepaald.  

  
 

Conclusies 
 
Niveau 3  Patiënten met de ziekte van Graves, met of zonder ophthalmopathie, ervaren 

een verminderde “quality of life”.  
 
C  Elberling(9), Kahaly(11) 

Niveau  3 Patiënten behandeld voor hyperthyreoïdie kunnen nog lange tijd na behandeling 
een verminderde “quality of life” ervaren. Een belangrijk gedeelte van deze 
patiënten keert niet terug in zijn/haar eigen werk. Psychosociale problematiek 
behoeft soms aparte behandeling. 
 
B  Fahrenfort(13), Terwee(10) 

Niveau  3 Patiënten met een adequaat behandelde hypothyreoïdie ervaren ondanks een 
biochemisch goede instelling soms restklachten, bv. aandachts- en 
geheugenproblemen. 
 
C  Wekking(12) 

         
 
Aanbeveling 

 
 Een schildklierfunctiestoornis kan op grond van de symptomatologie aanleiding geven tot 
 beperkingen in het functioneren. De bedrijfsarts moet met de verzamelde informatie van 
 behandelend arts, patiënt en de literatuur omtrent de beperkingen de belastbaarheid in het werk 
 van de patiënt bepalen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat ook lange tijd na de 
 behandeling er nog beperkingen kunnen zijn, waarbij psychosociale problematiek een rol kan 
 spelen. Psychosociale begeleiding van de patiënt bij deze problematiek kan hierbij van belang zijn. 
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VI.3. Samenwerking bedrijfsartsen, internisten en huisartsen. 

 
 
Samenwerking tussen de huisarts en de internist is van oudsher in grote lijnen duidelijk. Bij een 
patiënt met een schildklierfunctiestoornis zal de huisarts zelf behandelen, overleggen met de internist, 
verwijzen en eventueel de behandeling voortzetten en controleren. 

Bij een patiënt met een betaalde baan komt naast de behandeling ook de positie op het werk 
ter sprake. Het is ten eerste van belang dat de internist in de anamnese opneemt of, en zo ja, wat 
voor werk de betrokken persoon verricht en of er misschien een relatie zou kunnen zijn tussen de aard 
van het werk en de ziekte. Vervolgens is het van belang om er bij stil te staan dat er op grond van de 
ziekte of de behandeling wellicht sprake kan zijn van beperkingen, bijvoorbeeld dubbelzien of extreme 
moeheid. Deze beperkingen zouden gevolgen kunnen hebben voor de patiënt in de zin van een 
verminderde belastbaarheid in de werksituatie.  

De samenwerking tussen bedrijfsarts en curatief arts is van evident belang. Met informatie 
over de diagnose, over eventuele beperkingen, en de wijze van behandeling kan de bedrijfsarts 
vervolgens bij de individuele patiënt een eventuele verminderde belastbaarheid bepalen, de patiënt 
verder begeleiden bij de werkhervatting en zo nodig aanpassingen op het werk adviseren. Bovendien 
behoort het tot de taak van de bedrijfsarts om met deze gegevens te onderzoeken of er sprake is van 
een arbeidsgerelateerde aandoening of beroepsziekte. 
 
Bij het uitwisselen van gegevens is het beroepsgeheim in het geding. Dit is in verschillende wetten 
geregeld: In artikel 272 wetboek van strafrecht, artikel 7; 457 Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) en artikel 88 BIG(14). Verder heeft de beroepsgroep zelf regels 
opgesteld voor uitwisseling van medische gegevens. Voor de samenwerking tussen artsen gelden de 
KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens(15). Het schriftelijk of mondeling 
beantwoorden van vragen gebeurt slechts na gerichte (bij voorkeur schriftelijke) toestemming van de 
patiënt. 

Artsen uit de curatieve sector zijn nogal eens bezorgd dat ze de patiënt schade kunnen 
berokkenen als zij inlichtingen over hun patiënt aan een bedrijfsarts geven. De bezorgdheid komt 
misschien voort uit de gedachte dat van een curatieve arts een uitspraak verwacht wordt over 
arbeids(on)geschiktheid.  
Bedrijfsartsen behoren aan curatieve artsen alleen feitelijke medische informatie te vragen over de 
patiënt door het stellen van gerichte en gemotiveerde vragen. Curatief werkende artsen geven aan 
bedrijfsartsen alleen de feitelijke medische informatie en geen meningen (16). Het is bij uitstek het 
werk van de bedrijfsarts om de vertaalslag te maken van medische informatie naar belastbaarheid en 
eventuele arbeidsongeschiktheid. 
 
Het geven van de juiste feitelijke informatie over de patiënt zal de bedrijfsarts juist helpen om aan de 
werkgever en werknemer een goed onderbouwd advies over werkhervatting of de te nemen 
interventies te geven. Maar ook om een arbeidsgerelateerde aandoening of een beroepsziekte op te 
sporen. Op die manier kan de patiënt, naast de optimale curatieve behandeling, ook een optimale 
begeleiding in het werk geboden worden. 

 
 

Niveau 4  Bij patiënten met een schildklierfunctiestoornis en een betaalde baan is 
samenwerking tussen huisarts, internist en bedrijfsarts van belang voor goede 
begeleiding op het werk en reïntegratie bij eventueel ziekteverzuim. Bovendien 
kan op deze manier een eventuele causale relatie met het werk worden 
opgespoord. 
 
D. mening van de werkgroep. 
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VII. ORGANISATIE VAN ZORG  
 
In diverse hoofdstukken van deze richtlijn wordt gerefereerd aan (onderdelen van) de organisatie van 
de zorg met betrekking tot patiënten met schildklierfunctiestoornissen. In dit hoofdstuk herhalen wij de 
reeds gedane aanbevelingen en voegen er nog enkele toe. 
 
1. Hyperthyreoïdie 

- De huisarts speelt een centrale rol bij het stellen van de diagnose thyreotoxicose. Naar de 
mening van de werkgroep dienen patiënten met thyreotoxicose voor (differentiële) diagnostiek, 
het bespreken van de 3 behandelopties (medicamenteuze therapie, radioactief jodium of  
chirurgie) en het initiëren en begeleiden van therapie als regel naar de internist te worden 
verwezen. Een patiënt met een nieuw ontdekte hyperthyreoïdie dient afhankelijk van de ernst 
van de klachten binnen 1-4 weken op het spreekuur van de internist te worden gezien. Naar de 
mening van de werkgroep kan een beperkt aantal huisartsen die beschikken over voldoende 
kennis van en ervaring met de (differentiële) diagnostiek, het bespreken van de behandelopties 
en het begeleiden van thyreostatische therapie een rol spelen in de begeleiding van patiënten 
met hyperthyreoïdie.  

- Aan alle patiënten met thyreotoxicose dient uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie te 
worden gegeven met betrekking tot hun ziekte. Wat betreft schriftelijke informatie kan een eigen 
ziekenhuisfolder worden gebruikt, dan wel kan worden verwezen naar de door de 
Schildklierstichting en de Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten (NVGP) uitgegeven 
folders. Wanneer wordt gekozen voor medicamenteuze behandeling dient uitdrukkelijk 
mondeling (en liefst ook schriftelijk) te worden gewezen op de complicatie agranulocytose. 

- Wanneer wordt gekozen voor chirurgische behandeling van hyperthyreoïdie dient te worden 
verwezen naar een chirurg met voldoende opleiding, kennis en ervaring op dit terrein. Conform 
hetgeen wordt vermeld in de ‘’CBO-richtlijn schildkliercarcinoom’’ is de werkgroep van mening 
dat ten aanzien van dit laatste, in geval van ongecompliceerde schildklieroperaties een 
minimaal aantal van 10 tot 15 operaties per jaar per chirurg noodzakelijk is. 

2. Graves’ ophthalmopathie 
- Immunosuppressieve of chirurgische behandeling van Graves’ ophthalmopathie kan het best 

plaatsvinden in gespecialiseerde centra met multidisciplinaire gecombineerde spreekuren van 
internist en oogarts. 

3. Hypothyreoïdie 
- Naar de mening van de werkgroep behoren diagnostiek en behandeling van ongecompliceerde 

primaire (auto-immuun) hypothyreoïdie vooral tot het domein van de huisarts. Bij een patiënt 
met persisterende klachten ondanks adequate instelling van de hypothyreoïdie dient 
nadrukkelijk aandacht te worden geschonken aan ziektebeelden die met primaire (auto-
immuun) hypothyreoïdie zijn geassocieerd zoals diabetes mellitus type 1, 
bijnierschorsinsufficiëntie, pernicieuze anemie en coeliakie. Bij persisterende klachten wordt 
een tijdelijke overname van de behandeling door de internist aanbevolen. 

4. Schildklierfunctiestoornissen in de zwangerschap en de postpartumperiode 
- In geval van manifeste hyperthyreoïdie en zwangerschap c.q. zwangerschapswens is 

behandeling door een internist-endocrinoloog of algemeen internist met ervaring op dit terrein 
aangewezen. Bij zwangerschapswens is nauw overleg nodig met de patiënte met betrekking tot 
de keuze van therapie.  

- Patiënten met hypothyreoïdie en zwangerschap(-swens) dienen te worden begeleid door de 
huisarts of een internist. Speciale aandacht is gewenst voor bepaling van antistoffen tegen 
TSH-receptoren (bij patiënten die hypothyreoot geworden zijn na behandeling met chirurgie of 
radioactief jodium wegens Graves’ hyperthyreoïdie) en voor het ophogen van L-thyroxine 
substitutietherapie (bij alle patiënten met hypothyreoïdie) in de zwangerschap. Patiënten met 
een goed ingestelde hypothyreoïdie hoeven niet te worden verwezen naar een gynaecoloog 
(tenzij er sprake is van een positieve antistofbepaling tegen TSH-receptoren); zij komen in 
aanmerking voor begeleiding in de 1e lijn.  

- Diagnostiek en eventueel therapie van postpartumthyreoïditis zal grotendeels plaatsvinden in 
de 1e lijn. 
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