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Inleiding 
Sommige patiënten met hypothyreoïdie zijn over-
tuigd van het voordeel van schildklierpoeder 
(Thyreoidum, gemaakt van gemalen gedroogde 
schildklieren van varkens) boven levothyroxine of 
de combinatie levothyroxine/liothyronine. De regu-
liere geneeskunde deelt deze overtuiging niet. Hoe 
kan de apotheker omgaan met recepten voor 
capsules of tabletten met schildklierpoeder? Deze 
mededeling geeft informatie over rationaliteit, 
kwaliteit en beschikbaarheid. 
Deze LNA-mededeling is opgesteld in overleg met 
het Geneesmiddel Informatie Centrum van de 
KNMP (GIC) en apotheker W. Göttgens-Jansen uit 
hoofde van haar kennis van farmacie en ethiek. 
 
Standaardtherapie hypothyreoïdie 
Bij hypothyreoïdie is levothyroxine (T4) de stan-
daardtherapie, zoals de NHG-standaard Schild-
klieraandoeningen vermeldt [1]. Het Informatorium 
stelt “dat levothyroxine de voorkeur verdient boven 
liothyronine (……) omdat hiermee gelijkmatiger 
hormoonconcentraties worden verkregen, waarbij 
de lokale conversie-mechanismen van levo-
thyroxine in liothyronine worden benut en daardoor 
intact blijven” [2]. 
Ook liothyronine is voor (onder andere) de orale 
toepassing bij hypothyreoïdie geregistreerd. De 
NHG-standaard voegt toe dat een combinatie-
behandeling van levothyroxine met liothyronine 
geen voordelen heeft boven behandeling met 
alleen levothyroxine. Het Informatorium stelt dat 
combinatietherapie van levothyroxine plus lio-
thyronine in de meeste studies niet beter blijkt te 
zijn dan monotherapie met levothyroxine. Volgens 
voorstanders van combinatietherapie maakt de 
schildklier behalve T4 ook kleine hoeveelheden T3  
aan,  zodat  de  combinatie  de fysiologie nabootst.  
Volgens tegenstanders zorgt de perifere conversie 
van T4 naar T3 voor voldoende T3. De patiënten-
verenigingen bepleiten bij “restklachten” de moge- 

 
lijkheid van een proefbehandeling met deze 
combinatie [3-4]. 
 
Schildklierpoeder, veronderstelde werking 
De veronderstelde betere werking van schildklier-
poeder boven levothyroxine en levothyroxine/-
liothyronine berust op de aanwezigheid van thyro-
globuline en andere verwante verbindingen naast 
levothyroxine en liothyronine [4]. Deze overtuiging 
wordt meestal gehoord in de alternatieve of com-
plementaire geneeskunde. De officiële patiënten-
vereniging [3] houdt zich aan de inhoud van de 
NHG-standaard. 
 
Rationaliteit in reguliere geneeskunde 
Binnen het Nederlandse wetenschappelijk kader, 
dat de reguliere geneeskunde betreft, wordt de 
toepassing van schildklierpoeder dus niet onder-
steund. Het heeft geen bewezen voordeel ten 
opzichte van de combinatie levothyroxine/-
liothyronine, wordt in de NHG-standaard niet 
genoemd en wordt door de internisten [5] ont-
raden. 
Het feit dat in Canada een handelspreparaat met 
schildklierpoeder geregistreerd is [6], weegt ons 
inziens hier niet tegen op, ook al omdat het om een 
registratie gaat die niet recent herzien is. In 1988 
adviseerde het CBG de fabrikant van Thyranon® 

om dat middel uit de handel te nemen. Er speelde 
mee dat toen preparaten met zuivere levothyroxine 
en liothyronine beschikbaar waren. In de VS is het 
preparaat ArmourThyroid in de handel maar het is 
niet ‘approved’ door de FDA [7]. 
 
Rationaliteit in complementaire geneeskunde 
Ook binnen de complementaire geneeskunde geldt 
ons inziens dat een therapeutische toepassing van 
een middel meer of minder rationeel kan zijn. Op 
Nederlands populatieniveau is de rationaliteit vol-
doende als landelijk erkende deskundigen het 
eens zijn over een goede balans tussen werk-
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zaamheid en veiligheid. Zij moeten die mening dan 
op een geprotocolleerde manier in een standaard 
vastleggen. De in aanmerking komende deskun-
digen [8] hebben dit (nog) niet gedaan. Ook is er 
geen overtuigend review [9] beschikbaar. Daarom 
is ook binnen de complementaire geneeskunde de 
rationaliteit op Nederlands populatieniveau onvol-
doende onderbouwd. Dit betekent echter niet dat 
schildklierpoeder altijd irrationeel of obsoleet is 
voor een individuele patiënt. 
De officiële patiëntenvereniging waarschuwt nog 
tegen de toepassing van schildklierpoeder als 
middel tegen veroudering. Daarbij lijkt ons het nut, 
ook voor de individuele patiënt, nooit op te wegen 
tegen het risico. 
 
Rationaliteit en vergoeding 
De rationaliteit op populatieniveau is zowel binnen 
de reguliere als de complementaire geneeskunde 
onvoldoende. Met ingang van 1 mei 2011 heeft 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bepaald dat 
preparaten met schildklierpoeder in de regel (dit 
betreft dus de populatie) niet worden vergoed maar 
op voorschrift van een internist met machtiging wel 
vergoed kunnen worden. Dit geldt dus zowel voor 
landelijk doorgeleverde preparaten als voor in de 
apotheek voor eigen patiënten bereide middelen. 
 
Handhaving door IGZ 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
“ontraadt in zijn algemeenheid het gebruik van 
dierlijk schildklierpoeder” [10]. Bij gebruik door een 
individuele patiënt moet zowel de onderbouwing 
van de behandeling als van de bereiding met het 
dierlijk schildklierpoeder worden vastgelegd. IGZ 
verwijst hierbij naar standaarden van de beroeps-
verenigingen, waaronder deze LNA-mededeling. 
IGZ vraagt artsen en apothekers goede nota te 
nemen van dit inspectiestandpunt, omdat in voor-
komende gevallen handhavend zal worden opge-
treden. 
Inmiddels is in de KNMP-Richtlijn Ter hand stellen 
de bepaling opgenomen dat de apotheker 
beoordeelt of het geneesmiddel (….) wordt ingezet 
volgens landelijke richtlijnen of lokale afspraken en 
of het voorschrift aansluit op het persoonlijk 
behandelplan van de patiënt. Als de apotheker 
werkt volgens deze richtlijnen voldoet hij dus aan 
de eis die IGZ specifiek aan recepten met 
schildklierpoeder koppelt. Om ook de voorschrijver 
attent   te   maken   is   er   op  dit   moment  in   de 
G-standaard een bijzonder  kenmerk opgenomen 
met de tekst: “leg in het dossier van de patiënt vast 
dat en waarom de standaardtherapie bij hypo-
thyreoïdie (levothyroxine, eventueel in combinatie 
met liothyronine) niet wordt gevolgd”. 
 
 

Beschikbaarheid 
Levothyroxinetabletten (verschillende handelspro-
ducten) zijn in een reeks sterktes verkrijgbaar. Veel 
tabletten hebben een breukstreep. De apotheker 
moet zich er van vergewissen dat de patiënt in 
staat is de voorgeschreven dosering te bereiken, 
zo nodig door de tabletten te breken. 
Liothyroninetabletten (Cytomel®) zijn verkrijgbaar 
als handelspreparaat in een sterkte van 25 
microgram met een dubbele breukgleuf zodat ook 
de gebruikelijke doses van 12,5 en 6,25 microgram 
bereikt kunnen worden. Cytomel is in de sterkte 
12,5 microgram door ACE Pharmaceuticals als 
doorgeleverde bereiding geleverd. Er zijn ook 
tabletten met liothyroninenatrium als parallel-
geïmporteerd preparaat beschikbaar: Liothyronine-
natrium ERC 25 microgram. Deze hebben ook een 
dubbele breukgleuf. 
De apotheker moet nagaan of de patiënt in staat is 
de tabletjes te breken. Enkele jaren geleden was 
Cytomel niet leverbaar waardoor patiënten nood-
gedwongen overgegaan zijn op schildklierpoeder. 
De levering is al geruime tijd betrouwbaar zodat 
het gebruik van schildklierpoeder als vervanger 
van Cytomel niet meer nodig is. Ook de vergoe-
ding levert tegenwoordig geen problemen meer op. 
Levothyroxine-liothyroninetabletten (Novothyral®) 
bevatten per tablet de vaste combinatie 100 
microgram levothyroxine en 20 microgram lio-
thyroninenatrium en zijn alleen via bewustheids-
verklaring verkrijgbaar. 
 
Schildklierpoederpreparaten 
Apotheek Mierlo-Hout levert capsules met schild-
klierpoeder: 
1 capsule Thyroid 15 mg bevat 9,5 microgram 
levothyroxine en 2,25 microgram liothyronine. 
1 capsule Thyroid 60 mg bevat 38 microgram 
levothyroxine en 9 microgram liothyronine. 
Deze sterktes komen overeen met die van de firma 
ArmourThyroid uit de VS. 
Apotheek De Magistrale Bereider levert tabletten 
met schildklierpoeder: Thyreoidum T3/T4 9 mcg-
/23,7 mcg. Deze bevatten 23,7 microgram levo-
thyroxine en 9 microgram liothyronine. 
Deze sterktes verschillen, en de preparaten zijn 
dus niet onderling uitwisselbaar. De apotheker zal 
zich er dus altijd van moeten vergewissen welke 
sterkte en verhouding de arts bedoelt als hij schild-
klierpoederpreparaten voorschrijft. Er is geen 
officieel referentiegehalte. De USP beschrijft welis-
waar Thyroid tablets maar geeft alleen aan dat het 
gedeclareerde gehalte overeen moet komen met 
het werkelijke gehalte. 
De preparaten van Mierlo-Hout zijn als doorgele-
verde  bereidingen opgenomen in  de G-Standaard 
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waardoor het AIS de medicatiebewaking kan 
ondersteunen. Dit is niet het geval met de tabletten 
van Apotheek De Magistrale Bereider of berei-
dingen van andere herkomst. 
 
Patiënteninformatie 
Bij het preparaat van apotheek Mierlo-Hout wordt 
een bijsluiter geleverd. Het bijsluiterbestand van 
Bruring en Wolschrijn (KNMP-Kennisbank) bevat 
ook een bijsluiter voor preparaten met schild-
klierpoeder. Beide bijsluiters wijzen op de beperkte 
plaats in de therapie en op de noodzaak van con-
troles, maar die informatie verdrinkt enigszins in de 
overige informatie. Ook Apotheek De Magistrale 
Bereider levert een bijsluiter maar wijst daarin niet 
op de beperkte plaats in de therapie. 
 
Bereiding van de capsules in de apotheek 
Dat capsules of tabletten met schildklierpoeder 
landelijk worden doorgeleverd als apotheek-
bereiding is niet in overeenstemming met de IGZ-
circulaire over de voorwaarden voor het 
doorleveren van bereidingen [11]. De rationaliteit 
op populatieniveau is immers zowel binnen het 
reguliere als het complementaire kader onvol-
doende. De landelijke doorlevering zou daardoor in 
gevaar kunnen komen. 
Als de apotheker de beschikking heeft over grond-
stof met bekend gehalte kan hij besluiten voor (een 
van) zijn eigen patiënten capsules te bereiden. De 
bereiding verloopt op de gebruikelijke wijze 
volgens de LNA-procedures voor capsules. De 
benodigde hoeveelheid grondstof per grondstof-
charge worden berekend aan de hand van het 
gehalte op het analysecertificaat (zie onder Grond-
stof schildklierpoeder). 
 
Grondstof schildklierpoeder 
Schildklierpoeder is als grondstof verkrijgbaar. De 
USP beschrijft deze grondstof. Evenals bij de 
tabletten geeft de monografie aan dat het 
gedeclareerde gehalte overeen moet komen met 
het werkelijke gehalte, maar vermeldt de mono-
grafie geen referentiegehalte. De bereider moet 
dus uitgaan van het gedeclareerde gehalte op het 
analysecertificaat bij de hoeveelheid die hij in 
capsules of tabletten verwerkt. Ook de verhouding 
levothyroxine/liothyronine is niet gestandaardi-
seerd maar deze verschilt weinig tussen de in 
Nederland aangeboden charges. 
 
Verantwoordelijkheid van de eigen apotheker 
bij recepten voor schildklierpoeder 
Wat zijn de mogelijkheden voor de apotheker bij 
ontvangst van een recept van een van zijn eigen 
patiënten voor tabletten of capsules met schild-
klierpoeder? Hij gaat zeker met de patiënt in 
gesprek. Wij bevelen aan dat de apotheker daarbij 

nagaat wat al met de patiënt is besproken over de 
keuze van het middel en wat niet. Te bespreken 
aspecten zijn de motieven van de patiënt, diens 
ervaring met het middel of soortgelijke middelen, 
de reden van voorschrijven, inclusief de informatie 
en adviezen van de arts, de wensen, verwach-
tingen, vragen of problemen rond het middel. 
De apotheker zal ook contact opnemen met de 
arts. Hij kan de arts in ieder geval vertellen dat 
liothyroninetabletten (weer) verkrijgbaar zijn, hem 
wijzen op de NHG-standaard en op de eisen van 
IGZ. De apotheker zal arts en patiënt zeker 
inlichten over de criteria voor vergoeding. 
In veel gevallen zullen arts en patiënt om hen 
moverende redenen een voorkeur blijven houden 
voor behandeling met schildklierpoeder. Dan moet 
de apotheker zelf beslissen of hij tot ter hand 
stellen wil overgaan. Indien hij het recept niet 
aanneemt, dus geen behandelovereenkomst met 
de patiënt aangaat, zal de patiënt een andere 
apotheek moeten opzoeken. De apotheker maakt 
dan een afweging waarbij het perspectief van de 
patiënt en de arts en het eigen professionele 
perspectief betrokken wordt. Bij deze beslissing 
kan de apotheker houvast hebben aan een eerder 
gegeven KNMP-standpunt in een verwante situatie 
[12]. Dit stelt dat de apotheker: 
 professioneel verantwoordelijk is voor een mid-

del met de juiste kwaliteit;  
 professioneel verantwoordelijk is voor het 

bewaken van de toepassing, wat in dit geval 
inhoudt dat hij op de noodzaak van controles 
wijst;  

 het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt moet 
respecteren; 

 de patiënt moet informeren over de behande-
ling, wat in dit geval betekent dat de patiënt van 
de apotheker te horen moet krijgen dat er 
binnen het gebruikelijke Nederlandse weten-
schappelijk kader geen bewijs is voor de 
voorkeur van schildklierpoeder boven levo-
thyroxine of levothyroxine + liothyronine 

 
Verantwoordelijkheid van de ter hand stellende 
apotheker 
Veel patiënten wenden zich met een recept voor 
schildklierpoeder vermoedelijk direct tot een spe-
cifieke bereidende apotheek, op aanwijzingen van 
hun arts of van de patiëntenvereniging. Voor een 
goede medicatiebegeleiding moet die bereidende 
apotheker de medicatiebewaking uitvoeren; hij is 
immers de feitelijk ter hand stellende apotheker. 
Als hij niet op de hoogte is van de overige 
medicatie is dat onmogelijk. Omgekeerd geldt dat 
de eigen apotheker van de patiënt de medicatie 
niet goed kan begeleiden als hij niet weet dat de 
patiënt vanuit een andere apotheek schildklier-
poeder krijgt. De bereidende apotheker moet de 
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eigen apotheker van de patiënt inlichten over de 
schildklierpoederpreparaten die hij de patiënt heeft 
geleverd opdat de eigen apotheker het patiënten-
dossier compleet kan houden. Als dit niet gebeurt 
kan noch de bereidende apotheker, noch de eigen 
apotheker de eis van IGZ in praktijk brengen. 
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