
De Schildklier 
heeft grote 

 invloed op 
hart en vaten

Schildklier Organisatie Nederland (SON)
• Schildklierstichting Nederland
• Ned. Vereniging van Graves patiënten
• Hypo maar niet Happy
• Stichting SCHILD

www.weekvandeschildklier.nl

Meer bekeNDheiD
Schildklier en het hart is een nog relatief 
onderontwikkeld en complex onderzoeksge-
bied, waarbij niet voldoende bekend is hoe 
alle mechanismen op elkaar inwerken, niet 
zelden omdat (financiering van) meer onder-

zoek ontbreekt. 
Schildklier Organisaties 

Nederland wil meer 
bekendheid geven aan de 
relatie tussen de schild-
klier en het hart. Dit 
gebeurt tijdens de Week 

van de Schildklier. 

Wat kuN je zelf DOeN? 
Als je klachten hebt die kunnen duiden op
een schildklieraandoening, laat je waarden
controleren. Vraag tevens aan je (huis)arts 
of deze af en toe je bloeddruk en cholesterol 
wil meten.

Mocht je als schildklierpatiënt (aanhoudende)
hartklachten hebben, meld deze bij je 
cardioloog én internist endocrinoloog.
Afhankelijk van de situatie, kan het zo zijn dat
(optimalisering van) de behandeling van de
schildklieraandoening voldoende is om ook
de hartklachten af te laten nemen.

kijk voor meer informatie en tips op de site 
www.weekvandeschildklier.nl

DONateur WOrDeN?
Vind je het net als SON belangrijk dat er 
meer onderzoek en voorlichting komt voor 
patiënten en behandelaars over dit soort 
onderwerpen?  En ben je nog geen donateur 
of lid van één van de vier patiëntenorganisa-
ties? Laat SON dan ook namens jou spreken 
en meld je aan!

Dit kan al vanaf €25,- per jaar en wordt door 
veel zorgverzekeraars (deels) vergoed. 
Daarbij ontvang je vier keer per jaar het 
informatieve, full colour, magazine Schild en 
krijg je bijvoorbeeld korting op brochures.
Schrijf je in op 
www.schildklierorganisaties.nl!

Een (extra) gift is natuurlijk ook van harte 
welkom en kan overgemaakt worden naar: 
bankrekening 36.42.20.740 of ING 288633
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Wie zijN Wij?

Schildklier Organisaties 
Nederland (SON) is in 2011 
ontstaan uit vier landelijke 
patiëntenorganisaties voor 
schildklieraandoeningen; 
Hypo maar niet Happy, Nederlandse 
Vereniging voor Graves Patiënten, Stichting 
SCHILD en Schildklierstichting Nederland. 
Alle schildklierziekten zijn hiermee vertegen-
woordigd: hypo- en hyperthyreoïdie, aange-
boren afwijkingen, (oogziekte van) Graves en 
schildklierkanker. 

In Nederland worden 500.000 patiënten behan-
deld voor een schildklieraandoening. Tevens 
zijn er 150.000 mensen die een subklinische 
schildklier indicatie hebben (de stoornis zou 
te mild zijn voor behandeling) en naar schat-
ting zijn er 150.000 - 300.000 mensen die een 
schildklieraandoening hebben, maar dit niet 
weten. Een schildklieraandoening komt onge-
veer zes à acht keer vaker voor bij vrouwen dan 
bij mannen. 

In het belang van al deze patiënten, bundelen 
wij onze krachten op het gebied van informa-
tievoorziening, belangenbehartiging en contact 
tussen patiënten. Bovendien wordt met SON de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid vergroot voor 
zowel de patiënt als andere belanghebbenden, 
zoals artsen en zorgverzekeraars. 

SchilDklier eN het hart
De schildklier is een vlindervormig orgaan in 
je hals dat hormonen produceert en afgeeft 
aan het bloed. Het regelt o.a. je hormoon-
huishouding, stofwisseling en temperatuur. 
Als je een schildklierfunctiestoornis hebt kan 
dat de boel dus flink ontregelen en door-
werken op de rest van je lichaam. Dit kan 
bijvoorbeeld ontstekingen, gewrichtspijn en 
spierzwakte veroorzaken. Maar ook bepaalde 
processen beïnvloeden, zoals menstruatie, 
zwangerschap en het af- / toenemen van je 
gewicht.

Het schildklierhormoon heeft ook grote 
invloed op het hart- en vaatstelsel. Mensen 
die niet of niet voldoende behandeld worden 
voor een schildklieraandoening moeten ex-
tra alert zijn: zij hebben een verhoogde kans 
op het krijgen van hart- en vaatziekten. 

Prof. Dr. J.W.A. Smit (internist endocrinoloog) 
geeft aan dat het bij de relatie tussen schild-
klier en het hart om een aantal essentiële 
processen gaat: 
 
Groei en ontwikkeling van cellen, inclusief 
hartcellen; het tot ontwikkeling komen van 
het hart en het uitgroeien van cellen en 
structuren. 
Energie; het schildklierhormoon zorgt er-
voor dat er energie beschikbaar komt om het 
lichaam zijn werk te laten doen. Dit geldt voor 
elk orgaan, dus ook voor het hart.
Met andere woorden, schildklierhormoon 
helpt bij de energievoorziening van het hart.
Daarnaast beïnvloedt het schildklierhormoon 
het autonome zenuwstelsel dat belangrijk is 
voor de functie van het hart. 

Een ander effect van het schildklierhormoon 
is dat het de opname van cholesterol uit het 
bloed door de lever bevordert.

Wat kaN er gebeureN?
Wat uit onderzoek is gebleken verdient 
aandacht en een serieuze aanpak. Zoals 
aangegeven hebben mensen die niet of niet 
voldoende behandeld worden voor een 
schildklieraandoening een verhoogde kans 
op het krijgen van hart- en vaatziekten. 

Zo kan een te snel werkende schildklier 
resulteren in een (te) hoge bloeddruk en 
(te) hoge hartslag, wat hartkloppingen en 
hartritmestoornissen kan veroorzaken. 
(Veel hypothyreoïdie patiënten zullen dit 
herkennen, omdat je deze klachten ook 
tijdelijk kunt ervaren na verhoging van je 
dosis medicatie). In het meest zeldzame en 
drastische geval kan een niet behandelde 
hyperthyreoïdie leiden tot acuut hartfalen.

Bij een te traag werkende schildklier kan 
er een vermindering van de ‘elasticiteit’ van 
bloedvaten ontstaan, zodat het hart minder 
goed gaat functioneren, omdat de beweeglijk-
heid van de vaten rond het hart afneemt. 
Een te traag werkende schildklier kan daar-
naast ook zorgen voor een (te) trage hartslag 
en een (te) hoog cholesterolgehalte. 

Tevens bestaan er jodium-rijke medicijnen 
voor hartpatiënten die tot schildklierfunctie-
stoornissen kunnen leiden (zowel hyper- als 
hypothyreoïdie). Bij deze patiënten moet de 
schildklierfunctie regelmatig gecontroleerd 
worden. 
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