
Dierlijk schildklierhormoon 

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het gebruik van synthetisch schildklierhormoon normaal in 

Nederland. Thyreoïdum is in de jaren 80 van de vorige eeuw in onbruik geraakt: Thyranon is in 1988 

van de markt gehaald. In de jaren 90 kwam er weer belangstelling voor thyreoïdum. Op 

schildklierfora is er veel aandacht voor.  

 

Er zijn geen richtlijnen voor de behandeling met dierlijk schildklierhormoon (T4+T3). Welke 

referentiewaarden (TSH, FT4, T3) aangehouden moeten worden, is onduidelijk. Overdosering is een 

risico. In vroeger tijden werd alleen behandeld met dierlijk schildklierhormoon. Of een dosis voldeed, 

werd gecontroleerd aan de hand van klachten en het metabolisme (hartslag, stofwisseling).  

De Nederlandse evidence-based richtlijnen raden het gebruik van dierlijk schildklierhormoon af. 

 

Bij thyreoïdum / Armour Thyroid werkt T3-hormoon op dezelfde manier als bij Cytomel. Dezelfde 

aandachtspunten en waarschuwingen gelden.  

Registratie/analyserapport 
Dierlijk schildklierhormoon heeft een Z-Index-nummer (ZI-nummer), maar dit geeft niet aan of een 

middel geregistreerd is voor een bepaalde aandoening. Thyreoïdum is nergens geregistreerd als 

geneesmiddel. Er zijn verschillende merken thyreoïdum. Elk merk heet zijn eigen ZI-nummer.  

 Thyreoïdum wordt (meestal) gemaakt van varkensschildklier. In Nederland gaat het vooral om Deens 

schildklierpoeder. Schildklierpoeder bevat T4- en T3-hormoon. De verhouding van T4- en T3-

hormoon varieert per batch. De apotheek krijgt bij iedere batch een analyserapport. Niet elke 

apotheker is bereid het analyserapport te tonen.  

In Nederland is via speciale import het Amerikaanse Armour Thyroid verkrijgbaar. Net als thyreoïdum 

is dit niet geregistreerd als geneesmiddel.  

Kwaliteitseisen (bron Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers) 
Van schildklierpoeder is in de Europese Farmacopee geen artikel opgenomen. Er zijn met andere 

woorden geen Europese kwaliteitseisen. Het Deense thyreoïdum en Armour Thyroid voldoen aan de 

Amerikaanse Farmacopee (USP). Het poeder kan een verdunnende stof bevatten zoals lactose, 

natriumchloride, zetmeel, saccharose of glucose. Naast chemische eisen zijn in de USP ook 

microbiologische eisen vastgelegd. Per leverancier verschilt de kwaliteit. De bacteriologische controle 

van schildklierpoeder is minimaal. 

 

Dierlijk schildklierpoeder moet beschouwd worden als grondstof. Op het handelen in grondstoffen is 

in Nederland geen toezicht vanuit de Inspectie voor de Volksgezondheid. Het staat een groothandel 

in grondstoffen dus vrij grondstoffen te importeren en door te leveren aan bijvoorbeeld apothekers. 

De groothandel kan zo’n grondstof onderzoeken volgens de voorschriften van bijvoorbeeld de USP. 

 

Voor apothekers geldt dat zij deugdelijke grondstoffen moeten gebruiken bij de bereiding van 

geneesmiddelen. Een grondstof die voldoet aan de eisen van de USP is in het algemeen een 
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deugdelijke grondstof. Het is wel een probleem bij schildklierpoeder dat per partij de gehaltes aan 

werkzame stof kunnen variëren, omdat die niet zijn vastgelegd in de USP. De USP zegt alleen dat die 

gehaltes niet teveel mogen afwijken van wat het etiket vermeldt. 

 

Thyreoïdum is afkomstig van dieren die ook als voedsel geconsumeerd worden door mensen. De USP 

stelt letterlijk: 'It is obtained from domestical animals that are used for food by humans.' Etiket, 

patiënteninformatie (bijsluiter), fabrikant en/of producent moeten uitsluitsel kunnen geven over de 

herkomst (land, varken, schaap of rund) van het dierlijk schildklierhormoon.  

Verkrijgbaarheid 
Thyreoïdum is niet makkelijk te krijgen. Sommige apotheken in Nederland maken capsules met 

thyreoïdum; dat geldt bijvoorbeeld voor Mierlo-Hout. Volgens de prijslijst levert Mierlo-Hout R/ 

(Armour) Thyroid USP . De capsules zouden te vergelijken zijn met de tabletten Armour Thyroid.  In 

de praktijk blijkt dat patiënten dat nogal eens verwarrend vinden: wat slikken ze eigenlijk? 

Enkele jaren produceerde Fagron op kleine schaal tabletten van de grondstof. Inmiddels is Fagron 

daarmee gestopt. 

Standpunt IGZ dierlijk schildklierpoeder 
In 2012 heeft de IGZ haar standpunt geformuleerd over dierlijk schildklierpoeder. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar de LNA – mededeling  februari 2012 Schildklierpoeder in capsules of 

tabletten. De preparaten van Mierlo-Hout zijn als doorgeleverde bereidingen opgenomen in de G-

Standaard waardoor het AIS de medicatiebewaking kan ondersteunen.  

Anti-aging 
Bij het voorschrijven van thyreoïdum speelt anti-aging ook een rol. Internet staat er vol mee. Bijnier-, 

groei- en schildklierhormonen moeten de veroudering tegengaan, is het idee. Mede hierdoor 

schrijven in Nederland natuur- en orthomoleculaire artsen wel thyreoïdum voor bij mensen die 

vermoeidheidsklachten ervaren, hoewel het bloed geen schildklierproblemen aantoont. 

 

Tot slot 

Voor de website www.schildklier.nl heb ik de oorspronkelijke tekst geschreven rond 2010. Deze tekst 

bevat aanvullingen van na die tijd. Laatste wijziging: 14 januari 2013. 
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