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Schildklierproblemen
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* hormonen zijn boodschap stoffen,
die in het ene orgaan worden 

gemaakt, om op andere plaats in 
lichaam hun werking uit te oefenen

Een man van een jaar of 60 vertelde dit verhaal

• Ik was bij de huisarts vanwege mijn kortademigheid, 
en die vond dat ik bloedarmoede had

• Het bleek veroorzaakt door gebrek aan vitamine B12, 
en nu moet ik de rest van mijn leven injecties hiervan 
hebben

• Maar .. ik voel me nog steeds moe

• Vind je het ook zo koud ?

Een man van een jaar of 60 vertelde dit verhaal

• Hij kreeg het advies zijn TSH waarde te laten 
bepalen
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Principe centrale verwarming
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95% van de schildklier ziekten 
valt te verklaren uit 

bloedonderzoek:

T4 te hoog, TSH laag
 te snel (hyperthyreoidie)

schildklier

( yp y )

te laag T4, hoge TSH
 te langzaam (hypothyreoidie)

Een vrouw van 28 wordt verwezen vanwege de 
schildklier

• Zij wordt behandeld vanwege hypothyreoidie, 
gebruikt 100 mcg euthyrox

• Haar TSH is 6,5 mU/l, haar vT4 14,1 pmol/l

• Zij voelt zich niet fit genoeg om haar volleybal 
wedstrijden te kunnen spelen

• De skhormoondosering wordt verhoogd:

• 125 mcg: TSH 2.1, vT4 16.8  ‘beter’

• 150 mcg: TSH 0.2, vT4 22.1  ‘best’

Een vrouw van 45 jaar

• Heeft al jaren chronische vermoeidheid

• Toen zij in verwachting was van haar eerste kind, 
had zij een iets opgezette schildklier

• Thans bij onderzoek een normaal grote schildklier

• De TSH is 0.6 (normaal 0.4 - 4.0)( )

• De vT4 is 17.6 (normaal 11.5 -19.5)

• De vT3 is 5.6 (normaal 4.1 - 6.7)
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Een vrouw van 39 jaar

• Heeft een hypothyreoidië: TSH 100, vT4 3.4

• Zij krijgt euthyrox

• Uiteindelijk is de dosering 400 mcg per dag (dat is 
heel veel), en nog altijd is de TSH waarde 8 (iets te 
hoog)

• Wat nu?

Coeliakie (‘gluten-gevoelige spruw’)

kanker
Hashimoto? kanker

te snel

kanker

te langzaamte langzaam

goedaardig

kanker

te snel?? te langzaam

Heeft u een schildklier aandoening ? Hoe vaak komen schildklierziekten voor ?

man vrouw

Te snel 1 3  per 1000

Te langzaam 1.6 10    per 1000

Dit betekent b v :Dit betekent b.v.:

• er zijn in NL ruim 90.000 vrouwen met te langzaam 
werkende schildklier

• jaarlijks komen hier 10.000 vrouwen bij

• jaarlijks krijgt 1 op 1200 vrouwen een te snel werkende sk, 
dwz. 5-6% krijgt in leven hiermee te maken
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Leeftijd en te langzaam werkende schildklier 
bij vrouwen Wat doet de schildklier ?

 Aanmaak van schildklier hormoon
 T4 en T3

 Rol in de warmteproductie, stofwisseling, 
energievoorziening, geheugen, skelet- en g g g g
hartspiersamentrekking en slaap

 Schildklierhormoon is onmisbaar

Te langzaam werkende schildklier 
(‘hypothyreoïdie’)

• Veel voorkomend

• Specifieke klachten en verschijnselen

• Soms moeilijk te herkennen, vooral bij oudereSoms moeilijk te herkennen, vooral bij oudere 
mensen (vage klachten, malaise, lange tijd niet 
lekker, spierpijnen)

• Diagnose simpel: TSH, die is dan verhoogd

Jodium

Mei 2009



4-3-2011

5

Te langzame schildklier begint meestal sluipend

A. Gezond

20

10

Tijd        A               B              C               D

B. Het begint
C. Ziek
D. Erg ziek

Te langzaam werkende schildklier 
(‘hypothyreoïdie’)

• Behandeling =  ‘vervanging’
• ‘s Ochtends op nuchtere maag 
• Euthyrox, thyrax, eltroxin

• Dosering geleidelijk verhogen, zeker bij 
hartklachten

Andere problemen bij te langzaam
werkende schildklier

• Vitamine B12 gebrek

• Kaalheid

• Bijnierprobleem

Mythen rond de schildklier
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De schildklier maakt schildklierhormoon *
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Te langzaam werkende schildklier 
(‘hypothyreoidie’)

• Sommige mensen blijven bij gebruik van 
schildklier hormoon toch nog moe ondanks 
normale bloedwaarden

• In die situaties kan men een combinatie van T4 
en T3 tabletten proberen

• Dit kan soms klachten van moeheid verminderen, 
en daardoor leiden tot beter functioneren
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Te langzaam werkende schildklier
(‘hypothyreoidie’)

• Pas op: veel mensen met een gezonde 
schildklier zijn ook moe

• 20 op de 1000 mensen raadplegen per jaar p p g p j
hun huisarts vanwege moeheid

• Bij 2 op de 1000 vrouwen (en 1 op de 2500 
mannen) wordt een te langzaam werkende 
schildklier vastgesteld

…Toen ik op een ochtend uit onrustige 
dromen ontwaakte, merkte ik dat mijn bed in 
een enorm stuk stopverf was veranderd. 
In al mijn ledematen heerste een misselijk-
makende slapte, ik kon mijn hoofd niet meer 

ht ij k h d bij h t kl drecht op mijn nek houden en bij het aankleden 
had ik nauwelijks de kracht om de rits van mijn 
spijkerbroek dicht te trekken.'…

Gegevens uit LifeLines 

4488 deelnemers
tussen 19 en 89 jaar oud

75 (bijna 2%) gebruiken 

42 met TSH>10

30 l T4

12 met te lage T4 , 
dus ziek/erg ziek

1 op de 100 heeft een
te langzaam werkende 
schildklier, maar 
weet het (nog) niet

( j ) g
schildklier hormoon 30 nog normale T4, 

op weg ziek te worden

Afwijkend TSH gaat niet gepaard met 
slechtere kwaliteit van leven - LifeLines studie
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Klaver EI, et al. 2011

Hielprik

In Nederland wordt bij baby’s kort na de geboorte 
bloed afgenomen met een hielprik. Dat bloed wordt 

onderzocht op zeventien aandoeningen. 
Het gaat o.a. om  

congenitale hypothyreoïdie (CHT) (sinds 1981) 

Aangeboren hypothyreoïdie

• 'Aangeboren te langzaam'

• Aangeboren aandoening waarbij de schildklier 
onvoldoende schildklier-hormoon maakt; meestal van 
blijvende aard; ernst varieert

• Meestal niet erfelijk, de kans dat binnen de familie nog 
een kind met AH wordt geboren is daarom laag

• In Nederland komt AH voor bij ongeveer 1 op de 2.000 
pasgeborenen (bijna 100 kinderen per jaar)

• Behandeling is simpel, hiermee kan ernstige schade 
worden voorkomen

www.rivm.nl
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Auto-immuun aandoeningen

• Bij mensen met hyper- en hypothyreoidie kunnen vaak 
antistoffen tegen schildklierweefsel in het bloed worden 
aangetoond

• Stimulerende antistoffen  ziekte van Graves

• Blokkerende antistoffen  te langzaam (hypothyreoïdie)

• Vaak kom je ook de naam van Hashimoto tegen

De magie van antistoffen !

Wie was Hashimoto ?

1. een voetballer

2. een muzikante

3. een lange afstandloopster

4. een schildklier onderzoeker

5. directeur van een groot horlogemerk

Hideo H.

Kenji H.

Yasuko H.

Hakuro H

'Ziekte van Hashimoto'

• Is een auto-immuun ziekte van de schildklier, d.w.z. 
er zijn antistoffen in het bloed aantoonbaar

• Kan gepaard gaan met:

te snel

te langzaam (heel vaak)

alleen struma

De antistoffen in het bloed zijn gericht tegen bepaalde 
bestanddelen van de schildklier (o.a. TPO)



4-3-2011

8

Anti-TPO antistoffen

• Mensen met deze antistoffen hebben vaker depressie 
of angst-stoornis, zonder dat schildklierfunctie 
afwijkend is

• Eén-eiïge tweeling, één is manisch-depressief, ander 
kerngezond: beide hoge antistoffen

• Antistoffen als ‘marker’ van andere aandoeningen, 
NIET als oorzaak

• Datzelfde geldt bij (zeer zeldzame) Hashimoto
hersenontsteking

• Warm

• Transpireren

• Afvallen ondanks goede 
eetlust

• Diarree

• Onrustig, kort lontje

• Kouwelijk, snel koud

• Droge huid

• Enkele kilootjes erbij

• Obstipatie 

• Langzaam traag Onrustig, kort lontje

• Rusteloos slapen

• Snelle hartslag, 
hartkloppingen

• Langzaam, traag

• Moeite denken

• Moeilijk concentreren

• Langzame hartslag

www.schildklier.nl

www.umcg.net
Samenvatting

• De schildklier is een ingewikkeld orgaan

• Schildklierhormoon heeft effect op vele processen in 
het lichaam

• Schildklierziekten komen vaak voor

• Lang niet altijd zijn de klachten zo duidelijk

• Veel mensen met ziekte schildklier hebben geen 
klachten

• Denk bij vage klachten aan de schildklier

• Een aantal mensen met schildklier probleem blijven 
na behandeling klachten houden


