
Zwangerschap, borstvoeding en de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) 

 

Agnita vertelt over haar ervaringen. 

 
Eerst even het verhaal voor mijn zwangerschap. Na een half jaar allerlei klachten gehad te hebben werd in 

juni 2008 de ziekte van Graves geconstateerd. Hierna heb ik 1,5 jaar Strumazol en Thyrax geslikt. In 

december 2009 ben ik gestopt met de medicatie en heb ik met de internist gekeken of de schildklier weer 

normaal ging werken. Dit was zo.  

 

De schildklier werkte normaal totdat ik zwanger werd. 

 

Tijdens de zwangerschap werd Strumazol 30 mg en na 4 weken Thyrax 75 mcg voorgeschreven. Dit werkte 

goed. Tijdens de zwangerschap was ik onder controle van de internist en gynaecoloog. Alles was goed. 

Tijdens de zwangerschap heb ik gevraagd aan de internist en de gynaecoloog of ik borstvoeding mocht geven. 

De internist wist het niet en reageerde hier ook amper op. De gynaecoloog heeft het uitgezocht en had 

toestemming gegeven. 

 

Na de bevalling is het in het ziekenhuis ook nog nagekeken of ik borstvoeding mocht geven. Ook hier was 

het advies positief.   

 

De kleine is onderzocht door de kinderarts deze zag geen afwijkingen. Na 7 dagen komt de huisarts op 

bezoek. Deze belt om 17 uur met de mededeling dat ik geen borstvoeding meer mag geven in verband met 

mijn medicijnen. De huisarts had overlegd met de kinderarts. Dit was niet de kinderarts die mijn zoon 

onderzocht had na de geboorte. 

 

De kraamverpleegster is al naar huis. En ik wist even niet wat ik moest doen. Mijn verstand zei stoppen, 

maar mijn hart zei doorgaan met de borstvoeding. Tot besluit gekomen dat ik die avond en nacht gewoon 

borstvoeding zou geven en de volgende dag zou gaan bellen om te horen wat nu het beste is. 

 

Met de kraamverpleegster overlegd en in eerste instantie naar de internist gebeld om te overleggen over mijn 

medicatie. De huisarts is gebeld of deze ook naar de internist wil bellen zodat ik zeker weet dat het deze 

morgen besproken wordt. 

 

Toen zijn de internist en de huisarts gaan overleggen. Dit was niet mijn bedoeling, want ik kon  mijn vragen 

niet stellen aan de internist. Nu had de internist wel een antwoord op de vraag of borstvoeding mocht. Niet 

dus. Hier ben ik boos om geworden, vooral omdat het me weer telefonisch verteld werd door de huisarts en 

hij geen tijd had dit toe te lichten.   

 

Hier heb ik me niet bij neergelegd. De kraamverpleegster is gaan overleggen met de verloskundige; deze 

verloskundige is gespecialiseerd in borstvoeding. Zij is in gesprek gegaan met kinderartsen in het ziekenhuis 

Dirksland, kinderarts in het Sophia kinderziekenhuis, RIVM, Landelijk orgaan borstvoeding. 

 

Uit haar gesprekken is gebleken dat het voor de bevalling al uitgezocht was dat ik borstvoeding mocht geven 

met deze medicijnen. Dit is toen nogmaals bevestigd. 

 

En inderdaad enkele jaren geleden mocht je met deze medicijnen geen borstvoeding geven, maar uit latere 

onderzoeken is gebleken dat het geen kwaad kan voor het kindje. Wel wil de kinderarts dat eenmalig het 

bloed van mijn zoontje onderzocht wordt op de TSH en fT4. 

 

De internist heb ik nog wel gebeld of deze telefonisch contact met mij wil opnemen dat is tot op heden niet 

gebeurd. 

 

De huisarts kwam 2 dagen later langs, maar deze kwam onvoorbereid. Hij was verbaasd dat ik borstvoeding 

aan het geven was.  Had waarschijnlijk zijn papieren niet goed gelezen. De verloskundige had het wel bij de 

huisarts laten weten. Ook omdat ze het niet eens was met de manier waarop hij aan had meegedeeld dat ik 

moest stoppen met de borstvoeding. 

 



De kinderarts heeft nog wel gebeld, omdat hij niet kon terug vinden of het aan mij was verteld dat ik toch 

borstvoeding mocht geven. Dit vond ik erg prettig. Ook om zijn kant van het verhaal te horen. En hij gaf ook 

uitleg waarom mijn zoontje nog onderzocht moet worden. 

 

Met dit verhaal wil ik graag ook bij jullie laten weten dat er nieuwe onderzoeken geweest zijn en door mijn 

verhaal met jullie te delen hoop ik dat deze situatie die toch heel veel spanning opgeleverd heeft te 

voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Agnita 


