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Scherp ingestelde thyroxinesubstitutie bij 
hypothyreoïdie leidt niet tot verhoogde comorbiditeit
Maarten R. Soeters en Marcel T. Twickler 
m.r.soeters@amc.uva.nl 

welzijn aan bij een lager of zelfs onderdrukt TSH. Dit 
stuit bij behandelaren op weerstand omdat bij een derge-
lijk TSH osteoporose en atriumfibrilleren frequenter 
zouden voorkomen.

OnderzOeksvraag
Zijn lage TSH-plasmaspiegels tijdens T4-substitutie in 
patiënten met hypothyreoïdie geassocieerd met een 
hogere incidentie van cardiovasculaire comorbiditeit, 
aritmieën en fracturen en tot welke TSH-waarde is een 
scherpere T4-titratie aanvaardbaar ten aanzien van bij-
werkingen?

HOe werd dit OnderzOcHt?
17.684 hypothyreote patiënten (behandeld met T4) wer-
den geïncludeerd. Primaire eindpunten waren cardiovas-
culaire comorbiditeit, aritmieën en fracturen. Patiënten 
werden gecategoriseerd naar aanleiding van gemiddelde 
TSH-waarden gedurende de studieperiode (mediane fol-
low-up 4,5 jaar): onderdrukt (< 0,03 mU/l), laag (0,04-0,4 
mU/l), normaal (0,4-4,0 mU/l) of verhoogd (> 4,0 mU/l). 
Hazardratio’s werden berekend ten opzichte van de groep 
met een normale TSH-spiegel.

Belangrijkste resultaten
Hypothyreote patiënten met een lage plasma-TSH-spiegel 
hebben eenzelfde risico op genoemde eindpunten verge-
leken met patiënten met een normale TSH-spiegel (ook 
na correctie voor leeftijd, geslacht, cardiovasculaire 
comorbiditeit, aritmieën en fracturen). In de groepen 
met een onderdrukt en te hoog TSH werd wel een ver-
hoogd risico gevonden voor deze eindpunten.

cOnsequenties vOOr de praktijk
Deze studie laat zien dat het streven naar een lage TSH-
spiegel bij hypothyreote patiënten acceptabel is en niet 
leidt tot meer cardiovasculaire comorbiditeit, aritmieën 
of fracturen. Opgemerkt dient te worden dat deze studie 
geen vergelijking maakt met een gezonde controlegroep. 
Of een hogere substitutiedosis T4 met een scherpere 
TSH-waarde ook leidt tot minder vermoeidheidsklachten 
en een betere kwaliteit van leven wordt in deze studie 
niet beantwoord.
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waarOm dit OnderzOek?
Hypothyreoïdie is een veelvoorkomende aandoening. De 
meeste artsen streven tijdens thyroxine (T4)-substitutie 
naar fysiologische schildklierstimulerende hormoon 
(TSH)-waarden. Patiënten geven daarentegen een beter 
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taBel Gecorrigeerde hazardratio's voor opnames en overlijden door 
cardiovasculaire morbiditeit, aritmieën en fracturen tijdens thyroxine 
suppletie.

 
populatie events (%) gecorr Hr 

(95% ci)
 
Cardiovasculaire opname/overlijden
onderdrukt TSH 1070 180 (16,8) 1,37 (1,17-1,60)
Laag TSH 3731 478 (12,8) 1,10 (0,99-1,23)
Normaal TSH 10908 141 (10,5) 1.00
Hoog TSH 1975 345 (17,5) 1,95 (1,73-2,21)
Aritmieën opname/overlijden
onderdrukt TSH 1006 32 (3,2) 1,60 (1,10-2,33)
Laag TSH 3752 84 (2,2) 1,13 (0,88-1,47)
Normaal TSH 11014 196 (1,8) 1,00
Hoog TSH 1912 55 (2,9) 1,80 (1,33-2,44)
Osteoporotische fracturen opname/
overlijden
onderdrukt TSH 1020 70 (6,9) 2,02 (1,55-2,62)
Laag TSH 3741 135 (3,6) 1,13 (0,92-1,39)
Normaal TSH 11012 284 (2,6) 1,00
Hoog TSH 1911 73 (3,8) 1,83 (1,41-2,37)

TSH: schildklierstimulerend hormoon; Gecorr HR: gecorrigeerde hazardratio.
 


