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Hypothyreoïdie

Hypothyreoïdie   =  verhoogd TSH ( > 4.0 mU/l) en verlaagd FT4 (< 11 pmol/l). 
Ontstaat vaak ten gevolge van auto-immuun thyreoïditis ( M. Hashimoto) of secundair ten gevolge 
van behandelde hyperthyreoïdie. Wanneer een behandelde ziekte van Graves een hypothyreoïdie 
heeft geleid, kunnen er TBII (antistoffen tegen TSH-receptor) aanwezig zijn.
Hypothyreoïdie wordt geassocieerd met subfertiliteit en kan problemen geven bij de ontwikkeling 
van de foetus en leiden tot abruptio placentae. Bij een TSH > 10 mU/l is er meer kans op een IUVD.

Maternale symptomen 
 Haaruitval, obstipatie, lethargie, brokkelige nagels, kouwelijkheid
 Verhoogde TSH en verlaagd vrij T4

Neonatale/foetale symptomen 
 Thyreostatica of TBII kunnen foetale hypothyreoïdie veroorzaken.
 Hogere kans op foetaal struma en groeibeperking, lager IQ, lagere psychomotorische 

ontwikkeling.
 De schildklier van de foetus is waarschijnlijk vanaf de 25e week gevoelig voor TBII. 

Beleid
Preconceptioneel

 Indien er geen goede instelling van medicatie is: verwijzen naar internist 

Zwangerschap
 Bij nieuwe zwangerschap overleg met hoofdbehandelaar schildklierfunctie (huisarts of 

internist) ten aanzien van beleid zwangerschap 
 Ook bij patiënten met nog niet bekende schildklierafwijkingen en gestoorde TSH of FT4 

eveneens telefonisch overleg. 
 Bij levothyroxine (Thyrax) gebruik, moet de dosering bij een positieve zwangerschapstest 

doorgaans met 25-50% worden opgehoogd door huisarts of internist
 Navragen of er in het verleden een behandeling heeft plaatsgevonden tegen 

hyperthyreoïdie, dan zijn mogelijk de TBII positief. Alleen in dat geval  is bepaling van deze 
antistoffen nodig. Afhankelijk van deze uitslag komt patiënte onder controle in de eerste of 
tweede lijn. Indien de zwangere geen TBII heeft kan de zwangerschap in de eerste lijn 
gecontroleerd worden, de huisarts kan de medicatie instellen. Indien wel TBII aanwezig dan 
controle tweede lijn. 

 Indien diabetes type 1, auto-immuunziekten, pernicieuze anemie, M. Addison, hyperemesis 
gravidarum:  TSH-diagnose aanvragen bij laboratorium. 

 Vanaf de 8e week van de zwangerschap elke vier weken TSH en FT4 controleren en 
eventueel de medicatie aanpassen ( TSH 0.4- 4.0 mU/l, FT4 normaal tot 22) door huisarts of 
internist. 

 Indicatie GUO bij hoge titer positieve TBII
Kraambed en lactatie

 Levothyroxine gaat in geringe mate over in de borstvoeding, heeft geen negatieve effecten.



 Post partum thyreoïditis komt in 5-7 procent van de gevallen voor in het eerste jaar na de 
partus. Kenmerkend: Thyreotoxische fase (duurt 1-2 maanden) gevolgd door 
hypothyreoïdie (duurt 4-6 maanden).

 Bij een hypothyreoïdie zonder TBII is er géén consult kinderarts nodig 
 Thyraxgebruik is geen contra-indicatie voor borstvoeding  
 Bij hypothyreoïdie  kan direct post partum de medicatie weer terug naar de dosering van 

voor de zwangerschap
 Bij algehele malaise en stemmingswisselingen in de late kraamperiode: TSH en FT4 bepalen 

(cave postpartum thyreoïditis)

Hyperthyreoïdie

Verlaagd TSH ( < 0.4 mU/l) en verhoogd FT4 ( > 22 pmol/l).
TBII ( Thyrotropin Binding Inhibitory Immunoglobins ) = TSH receptor antistoffen = TSI.  
< 1 lU/l = negatief  
1-1.5 lU/l = dubieus
> 1.5 lU/l = positief

Maternaal
 Warmte intolerantie, moeheid, tachycardie, nausea, gewichtsverlies.
 In 1e trimester kan verlaagd TSH en verhoogd vrije T4 (FT4) gevonden worden. 

(Zwangerschapsthyreotoxicose). Dit hoeft niet pathologisch te zijn
 Hogere kans op abortus, vroeggeboorte, groeibeperking, neonatale sterfte.

Foetaal/ Neonataal
 TSH receptor-antistoffen (TSI / TBII) passeren de placenta en kunnen de foetale TSH-

receptor stimuleren (M. Graves), blokkeren (hypothyreoïdie) of niets doen.
 TBII hebben een voorspellende waarde voor het ontstaan van foetale/neonatale 

hyperthyreoïdie.
 Kans op foetale tachycardie, decompensatio cordis, groeivertraging, struma, premature 

craniosynostosis, premature partus, polyhydramnion.  Foetale hyperthyreoïdie treedt pas 
op in de 2e helft van de zwangerschap.

 Neonataal kan thyreotoxische crisis ontstaan, waarbij 25 % van de kinderen overlijdt. 

Beleid
Preconceptioneel

 Bij zwangerschapswens schildklierwaardes optimaliseren en dus verwijzen naar internist.
 Eerste zes maanden na behandeling met radio-actief jodium is een zwangerschap gecontra-

indiceerd.

Zwangerschap
 Bij nieuwe zwangerschap graag zo spoedig mogelijk (wel tijdens kantoortijden) telefonisch 

overleg met internist. In dit telefonisch contact wordt laboratoriumonderzoek afgesproken 
en een poliafspraak geregeld (indien nog niet geregeld; vraag dus na bij patiënte). 

 Ook bij patiënten met nog niet bekende schildklierafwijkingen en gestoorde TSH of FT4 
eveneens telefonisch overleg. 



 Bepaling TBII. Zwangerschapscontroles in de tweede lijn. Bij TBII <5 en géén gebruik van 
thyreostatica kan patiënte in eerste lijn begeleid worden

 Bepaling TBII opnieuw  bij termijn van 25 weken.  De hoogte van de titer ( >5 – 10   lU/l)  
geeft een indicatie voor het ontwikkelen van foetale/neonatale Graves of hyperthyreoïdie. 
Is de titer verhoogd dan deze in het 3e trimester weer herhalen. 

 Instellen thyreostatica door internist, bij voorkeur preconceptioneel en anders zo spoedig 
mogelijk na positieve zwangerschapstest. Medicatie van eerste keus is PTU 
(propylthiouracil) en tweede keus: carbimazol. Beide passeren de placenta en kunnen 
foetale hypothyreoïdie tot gevolg hebben. Daarom zo laag mogelijke dosering thyreostatica.
Indien medicamenteuze therapie faalt, kan chirurgische therapie (subtotale 
thyreoidectomie) worden overwogen bij uitzondering.  Behandeling met radio-actief jodium 
is in de zwangerschap gecontra-indiceerd, want jodium passeert de placenta en kan leiden 
tot een groot foetaal struma, groeivertraging en soms tot intra-uteriene sterfte.

 Laboratoriumonderzoek: 
1e trimester: TSH en FT4 bepalen. (TSH-diagnose in labaanvraag aankruisen)
2e trimester: bij 25 weken TBII

 Bij elke zwangerschapscontrole vanaf 3e trimester en TBII >5 moet de foetale 
hartfrequentie bepaald worden. Ook dient de groei echoscopisch vervolgd te worden. 

 Indicatie voor GUO bij hoge titer positieve TBII
 Bij foetale tachycardie, polyhydramnion, groeivertraging of gebruik van thyreostatica is een 

structurele echo geïndiceerd.  

Kraambed en lactatie
 Bij gebruik van thyreostatica en/of het aanwezig zijn van TBII  >5 consult kinderarts post 

partum en navelstrengbloed op FT4 en TSH. Beleid verder door kinderarts. Bij afwijkende 
waarden in navelstrengbloed dan ook FT4 en TSH bepaling op dag 2-4 en 8-10 post partum.

 Ook bij onbekendheid van TBII durante/post partum: consult kinderarts en bepaling TSH en 
FT4 in navelstrengbloed. 

 PTU en Carbimazol (Methimazol) gaan in geringe mate over in de borstvoeding. Bij lage 
doseringen zijn er geen negatieve effecten beschreven en is borstvoeding toegestaan. Bij 
doseringen > 300 mg PTU of > 20 mg Carbimazol borstvoeding stoppen.

 Internist spreekt met patiënte dosering en soort medicatie af voor na de partus. Nieuwe 
dosering/soort start op dag na partus.

 Internist spreekt met patiënte een nacontrole op de poli af voor 4-6 weken post partum, 
dan ook controle schildklierfuncties. Eventueel op indicatie en/of bij klachten eerder.


