
SCHILDKLIERFUNCTIESTOORNISSEN EN  

ZWANGERSCHAP 

SCHILDKLIERFUNCTIETESTEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 

Wat is de normale range voor TSH in elk trimester?  

[2012] Trimester-specifieke, per centrum bepaalde, normaalwaarden worden aanbevolen. Indien er geen 

trimester-specifieke normaalwaarden beschikbaar zijn, wordt gebruik van de buiten de zwangerschap 

gebruikelijke normaalwaarden [0,4-4,0 mU/l] aanbevolen gezien de huidige onzekerheid en totdat meer 

(Nederlandse) data beschikbaar komen. 

Wat is de optimale methode om FT4 vast te stellen tijdens de 

zwangerschap?  

De optimale [2012] door het klinisch-chemisch laboratorium toe te passen methode om serum FT4 vast te 

stellen tijdens de zwangerschap, is het meten van T4 in het dialysaat of ultrafiltraat van serummonsters 

waarbij gebruik wordt gemaakt van on-line extractie/vloeistofchromatografie en tandem 

massaspectrometrie (LC/MS/MS).)  

Wanneer FT4-meting door LC/MS/MS niet beschikbaar is, dienen clinici metingen of schattingen van FT4 

te gebruiken die beschikbaar zijn in hun laboratorium, waarbij men bewust dient te zijn van de 

beperkingen van elke methode.  

Serum TSH is een nauwkeuriger indicatie van de schildklierstatus tijdens de zwangerschap dan elk van de 

alternatieve methoden. Gelet op de grote variatie van FT4-bepalingen zijn methode-specifieke en 

trimester-specifieke referentiewaarden van serum-FT4 vereist. 

SCREENING OP SCHILDKLIERFUNCTIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 

Dienen alle zwangeren te worden getest op serum TSH in het eerste 

trimester van de zwangerschap?  

[2012] Er is onvoldoende bewijs om routinematig testen van alle zwangeren op een schildklierziekte 

d.m.v. bepaling van TSH en/of vrij T4 in de zwangerschap aan te bevelen. 

Bij welke doelgroepen van zwangeren dient serum TSH getest te worden?  



Aan alle zwangeren moet bij het eerste bezoek vanwege zwangerschap worden gevraagd naar een 

verleden van schildklierfunctiestoornissen en/of belaste familiegeschiedenis en/of gebruik van 

schildklierhormoon (LT4) of thyreostatica (MMI, carbimazol, of PTU). 

[2012]Serum TSH-waarden dienen vroeg in de zwangerschap te worden verkregen bij de volgende 

vrouwen met een hoog risico op klinische hypothyreoïdie:  

 geschiedenis van schildklierfunctiestoornissen of vroegere schildklierchirurgie  

 symptomen van een schildklierfunctiestoornis of de aanwezigheid van struma  

 TPOAb positiviteit  

 type 1 diabetes of andere auto-immuunziekte  

 geschiedenis van meerdere miskramen of vroegtijdige bevallingen  

 geschiedenis van bestraling van hoofd of hals  

 familiegeschiedenis van schildklierfunctiestoornissen  

 gebruik van amiodaron of lithium, of  

 recente toediening van jodium houdende contrastmiddelen. 

SPONTANE MISKRAAM, VROEGTIJDIGE BEVALLING EN SCHILDKLIERANTISTOFFEN 

Dienen vrouwen te worden gescreend op schildklierautoantistoffen (TPOAb) 

voorafgaande aan of tijdens de zwangerschap met het doel euthyreote 

vrouwen met schildklierautoantistoffen (TPOAb) te behandelen met 

levothyroxine om miskramen te verminderen?  

Er is onvoldoende bewijs om screening van alle vrouwen op schildklierautoantistoffen in het eerste 

trimester van de zwangerschap aan te bevelen. 

Dienen vrouwen met een herhaalde miskraam te worden gescreend op 

schildklierantistoffen voorafgaand of tijdens de zwangerschap met het doel 

euthyreote vrouwen met schildklierantistoffen (TPOAb), te behandelen met 

levothyroxine of met intraveneuze immunoglobulinetherapie (IVIG) om 

herhaalde miskraam te verminderen?  

Er is onvoldoende bewijs om screening op schildklierautoantistoffen, of behandeling in het eerste 

trimester van de zwangerschap met levothyroxine (LT4) of IVIG aan te bevelen, voor euthyreote vrouwen 

met sporadische of herhaalde miskraam. 

Dienen euthyreote vrouwen van wie bekend is dat zij positief zijn voor 

schildklierantistoffen, voorafgaand of tijdens de zwangerschap te worden 

behandeld met levothyroxine om de kans op een sporadische of herhaalde 

miskraam te verminderen? 

Er is onvoldoende bewijs om behandeling met levothyroxine (LT4) aan te bevelen voor euthyreote 

vrouwen die positief zijn voor schildklierautoantistoffen tijdens de zwangerschap. 



Dienen vrouwen die IVF ondergaan te worden gescreend op TPO-antistoffen 

voorafgaand of tijdens de zwangerschap?  

Er is onvoldoende bewijs om behandeling met levothyroxine aan te bevelen voor euthyreote vrouwen 

met TPO-antistoffen (TPOAb+). 

Dienen vrouwen te worden gescreend op schildklierantistoffen voorafgaand 

of tijdens de zwangerschap met het doel euthyreote vrouwen die positief 

worden bevonden, te behandelen met levothyroxine om het percentage 

vroeggeboortes te verminderen?  

Er is [2012] gegeven de beschikbaarheid van slechts één studie onvoldoende bewijs om screening aan te 

bevelen op schildklierantistoffen in het eerste trimester van de zwangerschap, of om TPOAb+, euthyreote 

vrouwen met levothyroxine (LT4) te behandelen, om een vroegtijdige bevalling te voorkomen. 

HYPOTHYREOÏDIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 

Welke ongunstige uitkomsten zijn geassocieerd met subklinische 

hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap? 

[2012] De meeste, maar niet alle studies, wijzen op een groter risico op ongunstige uitkomsten van de 

zwangerschap bij subklinische hypothyreoïdie indien een bovengrens van 4 voor de normaalwaarde van 

TSH wordt gehanteerd. 

Samengevat kan worden gesteld dat een associatie tussen maternale subklinische hypothyreoïdie en 

complicaties bij de foetale neurocognitieve ontwikkeling biologisch plausibel is [2012] maar dat de enige 

klinische, vergelijkende studie die tot nu toe beschikbaar is, geen bewijs levert dat interventies zinvol zijn. 

Dient klinische hypothyreoïdie in de zwangerschap behandeld te worden?  

[2012] Klinische hypothyreoïdie dient tijdens de zwangerschap te worden behandeld. 

Dient geïsoleerde hypothyroxinemie in de zwangerschap te worden 

behandeld?  

Behandeling van geïsoleerde hypothyroxinemie in de zwangerschap wordt niet aanbevolen. 

Dient subklinische hypothyreoïdie in de zwangerschap te worden 

behandeld?  

[2012] De commissie beschikt over onvoldoende bewijs om behandeling met levothyroxine van zwangere 

vrouwen met subklinische hypothyroïdie met of zonder schildklierautoantistoffen (TPOAb) aan te bevelen 

of af te raden. 

 



Indien behandeling van klinische en subklinische hypothyreoïdie wordt 

ingezet, wat is dan het doel van de behandeling en wat is de optimale 

behandeling?  

Behandeling van maternale hypothyreoïdie dient met levothyroxine plaats te vinden waarbij gestreefd 

dient te worden naar normale TSH-waarden [2012] om eventuele obstetrische complicaties te 

verminderen.  

Andere medicatie zoals LT3 (Cytomel) wordt ten stelligste ontraden. (sterke aanbeveling) 

Als zwangere vrouwen met subklinische hypothyreoïdie initieel niet worden 

behandeld, hoe moet de begeleiding er tijdens de zwangerschap dan 

uitzien?  

Zwangere vrouwen met subklinische hypothyreoïdie die initieel niet worden behandeld, dienen 

gecontroleerd te worden op progressie van subklinische naar klinische hypothyreoïdie, waarbij het advies 

is om de bepaling van serum TSH en FT4 [2012] minimaal eenmaal te herhalen. 

Hoe dient bij vrouwen die met levothyroxine behandeld worden voor 

hypothyreoïdie en een zwangerschap plannen de dosering te worden 

aangepast?  

Patiënten die vanwege hypothyreoïdie met levothyroxine worden behandeld en net zwanger zijn, dienen: 

hun dosis te verhogen met circa 25-30% na een gemiste menstruatiecyclus of bij een positieve 

zwangerschapstest, en hun behandelend arts hiervan direct op de hoogte te brengen.  

Verhoging van de dosis kan initieel plaatsvinden door [2012] op twee van de zeven weekdagen een 

dubbele dagdosis in te nemen. 

Hoe frequent dienen vrouwen die behandeld worden voor hypothyreoïdie 

met levothyroxine en net zwanger zijn, voor controle gezien te worden?  

Bij zwangere vrouwen die met levothyroxine behandeld worden voor hypothyreoïdie, dient in de eerste 

helft van de zwangerschap het serum TSH eenmaal [2012] per 4-6 weken te worden gecontroleerd.  

Bewijs aangaande de optimale frequentie van controle in de tweede helft van de zwangerschap 

ontbreekt.  

De commissie adviseert om ten minste eenmaal in de tweede helft tussen week 26 en week 32 van de 

zwangerschap het TSH-gehalte te controleren. 

Hoe dient de levothyroxine-dosis postpartum te worden aangepast bij 

vrouwen die behandeld worden voor hypothyreoïdie met levothyroxine?  

Na de bevalling dient de dosis levothyroxine te worden teruggebracht tot de dosis voor de zwangerschap. 

Additionele TSH-tests dienen [2012] 6-12 weken na de bevalling te worden uitgevoerd. 



Dienen, behalve het bepalen van de maternale schildklierfunctie, additionele 

maternale of foetale tests plaats te vinden bij vrouwen met een behandelde, 

hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap?  

In de zorg voor zwangere vrouwen met adequaat behandelde Hashimoto-thyreoidïtis worden – tenzij dit 

vanwege andere omstandigheden is aangewezen – geen andere maternale of foetale schildkliertests 

(zoals het maken van echo’s van de foetus, antenataal testen, en/of afname van bloed uit de navelstreng) 

aanbevolen dan het bepalen van de maternale schildklierfunctie middels TSH en FT4. (sterke aanbeveling) 

Hoe dienen vrouwen die euthyreoot zijn en schildklierautoantistoffen 

hebben (TPOAb+) gecontroleerd en behandeld te worden tijdens de 

zwangerschap?  

Vrouwen die euthyreoot zijn, geen levothyroxine gebruiken maar wel schildklierautoantistoffen (TPOAb+) 

hebben [2012] wordt geadviseerd zich eenmalig te laten controleren op hypothyreoïdie tijdens de 

zwangerschap. 

THYREOTOXICOSE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 

Hoe kan zwangerschapshyperthyreoïdie gedifferentieerd worden van 

Graves’ hyperthyreodie?  

Bij een onderdrukt serum-TSH in het eerste trimester (TSH < 0,1 mIU/L), is een FT4-bepaling geïndiceerd. 

Als beide afwijkend zijn dan zijn zwangerschapshyperthyreoïdie en de ziekte van Graves de meest 

prevalente oorzaken.  

[2012] Meting van TRAb kan helpen bij het stellen van de diagnose.  

Een schildklierscintigram is tijdens de zwangerschap gecontra-indiceerd. 

Wat is de passende behandeling van zwangerschapshyperthyreoïdie?  

De behandeling van hyperemesis gravidarum is [2012] het domein van de gynaecoloog en omvat 

ondersteunende therapie, behandeling van uitdroging en zo nodig ziekenhuisopname. (sterke 

aanbeveling) 

Medicamenteuze therapie van zwangerschapshyperthyreoïdie wordt niet aanbevolen. 

Hoe dienen vrouwen met de ziekte van Graves te worden begeleid 

voorafgaand aan de zwangerschap?  

Thyreotoxische vrouwen dienen bij [2012] voorkeur een definitieve behandeling te ondergaan voordat 

pogingen tot zwangerschap worden ondernomen.  

[2012] Naar de mening van de commissie is operatieve behandeling een goede keuze. (sterke 

aanbeveling) 



 

Hoe dienen patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap 

te worden behandeld?  

[2012] Zowel PTU als MMI kan gebruikt worden als monotherapie bij de behandeling van Graves’ 

hyperthyreoïdie in de zwangerschap.  

Monotherapie (PTU of MMI) dient in de laagst mogelijke dosering te worden gegeven. 

Het combineren van levothyroxine (LT4) en thyreostatica (PTU of MMI) dient niet plaats te vinden tijdens 

de zwangerschap, behalve in de uiterst zeldzame situatie dat er van foetale hyperthyreoïdie sprake is. 

Welke testen dienen uitgevoerd te worden bij vrouwen die tijdens de 

zwangerschap behandeld worden met thyreostatica? Wat is de 

streefwaarde van FT4?  

Bij vrouwen die behandeld worden met thyreostatica tijdens de zwangerschap, dienen FT4 en TSH 

ongeveer elke [2012] 4-6 weken bepaald te worden. Het doel is een serum FT4 te bereiken binnen, of net 

boven, de normaalwaarden. 

Wat zijn de indicaties en timing voor chirurgie als behandeling van de ziekte 

van Graves tijdens de zwangerschap?  

Chirurgie tijdens de zwangerschap is zelden geïndiceerd. Indien nodig, dan is het tweede trimester van de 

zwangerschap de optimale periode voor chirurgie. (sterke aanbeveling) 

Wat is de waarde van TRAb-metingen voor de evaluatie van een zwangere 

vrouw met (doorgemaakte) Graves’ hyperthyreoïdie?  

Er dient een maternale serumbepaling van TRAb te worden verkregen bij: 

 20-24 weken zwangerschap als de patiënt [2012] behandeld wordt voor de ziekte van Graves,  

 óf er sprake is van een iatrogene hypothyreoïdie na eerdere behandeling met radioactief jodium 

of na chirurgie,  

 óf er euthyreoïdie is na een definitieve behandeling. 

Onder welke omstandigheden dient additionele foetale echografie 

uitgevoerd te worden ter beoordeling van foetale groei, hartslag en struma 

bij vrouwen met Graves’ hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap?  

Foetale monitoring met seriële echografie-onderzoeken dient uitgevoerd te worden bij vrouwen met 

ongecontroleerde hyperthyreoïdie en/of vrouwen met verhoogde TRAb-niveaus. Monitoring kan 

inhouden: echografie voor hartslag, groei, vruchtwatervolume en foetale struma. Een multidisciplinaire 

behandeling door een gynaecoloog, internist en kinderarts (neonatoloog) is aangewezen. 



Wanneer dienen bloedmonsters uit de navelstreng overwogen te worden bij 

vrouwen met de ziekte van Graves tijdens de zwangerschap?  

Cordocentese kan in uitzonderlijke omstandigheden overwogen worden en dient plaats te vinden in een 

geschikte (tertiaire) setting. Het valt te overwegen wanneer een moeder die TRAb+ is, behandeld is met 

thyreostatica, bij aanwezigheid van foetaal struma, of wanneer de schildklierstatus van de foetus 

onduidelijk is. 


