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2.7 Schildklierfunctiestoornissen 
 
Inleiding 
Schildklierfunctiestoornissen worden onderscheiden in hypothyreoïdie (te langzaam werkende 
schildklier) en hyperthreoïdie (te snelwerkende schildklier). Hypothyreoïdie komt voor bij 22 op de 
1000 vrouwen tussen de 18 tot 44 jaar. In dezelfde leeftijdsgroep hebben 7 op de 1000 vrouwen 
hyperthyreoïdie (NHG, 2011). Hypothyreoïdie leidt onbehandeld door een verlaagd metabolisme tot 
klachten als gewichtstoename, kouwelijkheid, obstipatie, bradycardie, myxoedeem en traagheid. 
Hyperthyreoïdie kan leiden tot klachten als gewichtsverlies ondanks goede eetlust, diarree, 
nervositeit, oftalmopathie en hartkloppingen. Zowel hypo- als hyperthyreoïdie kunnen gepaard gaan 
met moeheid en menstruatiestoornissen (NHG, 2013). Soms behoeft een hyperthyreoïdie na verloop 
van tijd geen behandeling meer. Schildklierfunctiestoornissen behoeven aandacht in het 
preconceptieconsult omdat er aanpassingen nodig kunnen zijn in de behandeling. Onbehandelde 
hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie hebben een negatief effect op de uitkomst van de een 
zwangerschap (NHG, 2011; NHG, 2013). 
 
Methodiek 
De volgende uitgangspunten worden in dit hoofdstuk besproken: 
 Wat zijn de gevolgen van schildklieraandoeningen voor de uitkomst van de zwangerschap en 

wat zijn de gevolgen van de zwangerschap voor de schildklieraandoening? 
 Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de uitkomst van 

de zwangerschap positief beïnvloeden?  
 Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Guideline ‘Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the 

Postpartum’ (American Thyroid Association (ATA), 2017); 
-  Richtlijn ‘Schildklier en Zwangerschap’ (NVOG, 2010);  
- Richtlijn ‘Schildklierfunctiestoornissen’ (NIV, 2012);  
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Schildklieraandoeningen’ (NHG, 2013); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010); 
- Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ (NHG, 2015); 
- Verloskundig Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst Herziene onderwerpen (VIL, 2014); 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
 
Inhoud van preconceptiezorg 
• Schildklieraandoeningen en zwangerschap 
In tot wel 5% van alle zwangerschappen speelt een schildklierfunctiestoornis een rol. Een slecht 
ingestelde hypo- of hyperthyreoïdie kan zwangerschapscomplicaties tot gevolg hebben. In de 
zwangerschap stijgt de behoefte aan schildklierhormoon met gemiddeld 25 tot 30%. De toegenomen 
behoefte aan schildklierhormoon start vanaf ongeveer vijf weken zwangerschapsduur en stabiliseert 
bij een zwangerschapsduur van 16 tot 20 weken (NHG, 2011). Bij hyperthyroïdie is het 
preconceptioneel optimaliseren van de behandeling van belang om complicaties te voorkomen. Bij 
hypothyroïdie is het van belang de vrouw met kinderwens voor te bereiden op de verwachte 
toegenomen behoefte aan schildklierhormoon. 
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• Hypothyreoïdie 
Onbehandelde hypothyreoïdie is geassocieerd met anovulatie en een verhoogd risico op miskramen. 
Daarnaast worden later in de zwangerschap complicaties gezien waaronder hypertensie en pre-
eclampsie, placentaloslating, anemie, foetale sterfte, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, foetale 
mortaliteit en bloedingen postpartum. Maternale hypothyreoïdie, met name in het eerste trimester, 
is geassocieerd met lagere neonatale psychomotore en neurocognitieve ontwikkelingsscores van het 
kind (NHG, 2011; NHG, 2013; NVOG, 2010; NIV, 2012). 
 
• Subklinische hypothyreoïdie 
Subklinische hypothyroïdie is een zuiver biochemische diagnose waarbij in het bloed een verhoogd 
thyroïd stimulerend hormoon (TSH >4 mU/L) met een normaal vrije T4 schildklierhormoon (FT4) wordt 
gevonden. De betrokkene heeft doorgaans geen klachten. Subklinische hypothyreoïdie tijdens de 
zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico op pre-eclampsie, placentaloslating, 
vroeggeboorte en perinatale mortaliteit (NHG, 2013; NIV, 2012; NVOG, 2010). Daarnaast is er mogelijk 
een verband tussen subklinische hypothyreoïdie en neurocognitieve gebreken bij het kind (NHG, 2013; 
NIV, 2012).  
 
• Hyperthyreoïdie 
Onbehandelde hyperthyreoïdie is gerelateerd aan een verhoogd risico op pre-eclampsie, 
placentaloslating, hartfalen en thyreotoxische crisis. Bij het kind kan intra-uteriene groeibeperking, 
vroeggeboorte, foetale sterfte en laag geboortegewicht voorkomen (NHG, 2011; NHG, 2013; NIV, 
2012; NVOG, 2010).  
 
Na het bereiken van euthyreoïdie met geneesmiddelen, radioactief jodium of operatie, kunnen bij de 
ziekte van Graves TSH-receptor antistoffen aanwezig blijven. Deze kunnen de placenta passeren en 
foetale en neonatale hyperthyreoïdie veroorzaken. Foetale hyperthyreoïdie wordt in 1 tot 5% van de 
zwangerschappen bij vrouwen met de ziekte van Graves gezien. Dit kan leiden tot groeivertraging en 
foetale tachycardie (>160/min) met als gevolg (foetaal) hartfalen. Er kan ook sprake zijn van een 
vergrote schildklier van de foetus. In ongeveer 20% van de gevallen van foetale hyperthyreoïdie treedt 
intra-uteriene sterfte op. In het geval van de aanwezigheid van TSH-receptor antistoffen kan bij de 
neonaat zowel hypo- als hyperthyreoïdie optreden (NVOG, 2010). 
 
• Interventies en aangewezen zorgverlener 
Bij schildklierfunctiestoornissen nu of in het verleden wordt geadviseerd niet met anticonceptie te 
stoppen alvorens de instelling is geoptimaliseerd. Met een goede instelling zijn eerdergenoemde 
ongunstige zwangerschapsuitkomsten namelijk te voorkomen. De behandelend arts controleert de 
instelling van de schildklierfunctie door de TSH- en FT4-spiegels te meten. Bij vrouwen (ook de 
voorheen behandelde) met de ziekte van Graves wordt daarnaast bepaald of er TSH-
receptorantistoffen aanwezig zijn (TBII) (NHG, 2011; NHG, 2013; NIV, 2012; NVOG, 2010). In verband 
met de fysiologische verhoogde behoefte aan schildklierhormoon is tijdens de eerste helft van de 
zwangerschap frequente controle (elke 4 tot 6 weken) noodzakelijk (NIV, 2012). 
 
• Hypothyreoïdie  
Hypothyreoïdie wordt behandeld door schildklierhormoon (levothyroxine) te suppleren. Bij vrouwen 
met hypothyreoïdie (meestal door de ziekte van Hashimoto) en een kinderwens wordt gestreefd naar 
TSH-waarden van 1-2 mU/L (NHG, 2011). Vrouwen worden geïnstrueerd om na één gemiste 
menstruatie of bij een positieve zwangerschapstest hun dosis levothyroxine met circa 25 tot 30% te 
verhogen en contact op te nemen met de behandeld arts (NHG, 2013; NIV, 2012). Elke 4 tot 6 weken 
vinden TSH- en FT4-bepalingen plaats om de behandeling te optimaliseren (NIV, 2012). 
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• Subklinische hypothyreoïdie 
Over de noodzaak tot behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij vrouwen met een kinderwens 
bestaat geen consensus. Er is een associatie aangetoond tussen subklinische hypothyreoïdie en 
respectievelijk suboptimale zwangerschapsuitkomsten en afwijkende psychomotorische ontwikkeling 
van het kind (NHG, 2013; NIV, 2012; NVOG, 2010). De NIV en de NHG stellen dat er onvoldoende bewijs 
is om in de zwangerschap behandeling van een subklinische hypothyroïdie aan- of af te raden, 
ongeacht de aanwezigheid van schildklierautoantistoffen (anti-TPO) (NHG, 2013; NIV, 2012). Inde 
tussentijd is er echter veel nieuwe literatuur verschenen op dit vlak, recentelijk meegenomen in de 
Amerikaanse richtlijn, waarop het advies is aangepast dat subklinische hypothyreoïdie voor of tijdens 
de zwangerschap behandeld dient te worden (ATA, 2017). De Nederlandse Vereniging voor 
Endocrinologie (NVE) is voornemens de richtlijn aan te passen conform dit advies. 
 
• Hyperthyreoïdie 
Hyperthyroïdie kan chirurgisch behandeld worden, met radioactief jodium of medicamenten. De 
voorkeur gaat preconceptioneel uit naar een definitieve behandeling door middel van een subtotale 
thyroïdectomie of het gebruik van radioactief jodium (NHG, 2011; NHG, 2013; NIV, 2012; NVOG, 2010). 
Na deze therapieën kan er sprake zijn van resterende hyperthyreoïdie, euthyreoïdie of hypothyreoïdie. 
Het staken van anticonceptie wordt pas geadviseerd als er opnieuw een steady-state bereikt is al dan 
niet met levothyroxinesuppletie. Gemiddeld is pas na 4-6 maanden duidelijk of de behandeling met 
radioactief jodium voldoende effectief was (NHG, 2011; NHG, 2013). Tevens is een zwangerschap in 
de eerste 6 maanden na behandeling met radioactief jodium gecontraïndiceerd vanwege de 
verhoogde kans op aangeboren afwijkingen (teratogeen effect) als gevolg van de behandeling (TIS). 
Medicamenten die de schildklierfunctie remmen (thyreostatica; PTU en Thiamazol/Strumazol), zijn 
geassocieerd met een verhoogd risico op aangeboren aandoeningen (deze medicamenten leiden in 2-
4% van de gevallen tot aangeboren aandoeningen) (TIS; ATA, 2017). Er wordt gestreefd naar een zo 
laag mogelijke dosering van één thyreostaticum. 
 
• Onderzoek naar schildklieraandoeningen 
TSH dient bepaald te worden indien er in de anamnese aanwijzingen zijn voor 
schildklierfunctiestoornissen of een verhoogde kans daarop (NHG, 2013; NIV, 2012). Van het laatste is 
sprake bij: eerdere behandeling voor schildklierfunctiestoornissen, symptomen van 
schildklierfunctiestoornissen of de aanwezigheid van struma, familieleden met schildklierziekten, 
partus minder dan een jaar geleden of post-partum-thryreoïditis, cyclusstoornissen, medicatie die de 
schildklier beïnvloedt (amiodarone, lithium, recent gebruik van jodiumhoudend contrastmiddel), 
radiotherapie in hoofdhals gebied, auto-immuun ziekten (zoals diabetes mellitus type 1), BMI ≥40 
kg/m2 en Down syndroom (NHG, 2013; NIV, 2012; ATA, 2017). Ook vrouwen met meerdere miskramen 
of vroeggeboorte hebben een hoger risico op schildklierfunctiestoornissen (NIV, 2012; VIL, 2014). Er 
kan overwogen worden het TSH preconceptioneel al te bepalen, anders dient de bepaling in elk geval 
aan het begin van de zwangerschap plaatsvinden (NHG, 2015).  
 
Organisatie van zorg 
• Hypothyreoïdie 
De schildklierwaarden worden door de huisarts gecontroleerd indien er geen TSH-receptorantistoffen 
zijn gevonden (NHG, 2011; NHG, 2013). De huisarts verwijst naar de gynaecoloog indien er TSH-
receptorantistoffen (TBII) aanwezig zijn. 
 De huisarts verwijst naar de internist bij aanhoudend slecht ingestelde hypothyreoïdie (herhaaldelijk 
TSH >4 mU/L ondanks aanpassingen medicatie) die onvoldoende reageert op de ingezette therapie 
(VIL, 2014).  
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• Hyperthyreoïdie  
De behandeling van hyperthyroïdie ligt meestal bij de internist, maar kan ook verzorgd worden door 
de huisarts. Bij kinderwens kan het nodig zijn de medicatie aan te passen en daarom wordt een 
preconceptioneel consult bij de internist geadviseerd. De begeleiding van een mogelijke zwangerschap 
zal in de tweede lijn plaatsvinden (VIL). De huisarts/internist verwijst naar de gynaecoloog indien er bij 
vrouwen met euthyreoidie TSH-receptorantistoffen aanwezig zijn. 
 
Conclusies 
- Alle richtlijnen onderschrijven de noodzaak TSH en FT4 preconceptioneel te bepalen bij vrouwen 

die met schildklierfunctiestoornissen bekend zijn en bij vrouwen die in het verleden 
schildlierfunctiestoornissen hebben gehad. Bij vrouwen die voor Graves worden of werden 
behandeld moeten aanvullend de TSH-receptorantistoffen (TBII) bepaald worden. 

- Vrouwen moeten tijdens een preconceptieconsult geïnformeerd worden over de noodzaak om 
in overleg met de behandelend arts de schildklierfunctie te evalueren en de instelling te 
optimaliseren. Vrouwen met hyperthyreoïdie en bij vrouwen met positieve TSH-receptor 
antistoffen (TBII) zullen voor verdere behandeling verwezen worden naar de internist, die de 
counseling verder afstemt met de gynaecoloog. 

- Bij schildklierfunctiestoornissen nu of in het verleden wordt geadviseerd niet met anticonceptie 
te stoppen alvorens te controleren of er sprake is van een optimale instelling dan wel alvorens 
het optimaliseren van de instelling. 

- Bij een zwangere met een subklinische hypothyreoïdie wordt, op basis van recente literatuur, 
behandeling aangeraden, maar dit advies is niet conform de vigerende Nederlandse richtlijnen 
(ATA, 2017). TSH-bepaling is geïndiceerd indien er in de anamnese aanwijzingen zijn voor 
schildklierfunctiestoornissen of een verhoogde kans daarop. 

 
Overwegingen 
Screenen op schildklierproblematiek wordt door de NHG en de NIV alleen aanbevolen bij groepen die 
een verhoogd risico hebben op of indien er aanwijzingen zijn voor een schildklierziekte. De PIL-
werkgroep adviseert om deze groep preconceptioneel te testen en zo nodig te behandelen, omdat er 
reeds bij vijf weken zwangerschap een verhoogde behoefte is aan schildklierhormonen. 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen schildklierfunctiestoornissen  Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen met schildklierfunctiestoornissen nu of in het verleden dat de 
TSH- en FT4-spiegels voorafgaand aan de zwangerschap gecontroleerd en 
geoptimaliseerd moet worden om:  

• Maternale complicaties te voorkomen (o.a. verhoogde bloeddruk, pre-
eclampsie, placentaloslating); 

• Foetale complicaties te voorkomen (o.a. groeivertraging, vroeggeboorte, 
intra-uteriene vruchtdood en nadelige invloed ontwikkeling hersenen van 
kind). 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
Verwijs voor controle naar de 
huisarts of behandelend 
specialist. 
 

Bepaal bij vrouwen met schildklieraandoeningen nu of in het verleden:   
• TSH en vrij T4 
• TSH-receptor antistoffen (TBII) bij vrouwen met de ziekte van Graves (ook 

bij vrouwen met ziekte van Graves in de voorgeschiedenis). 

Huisarts 

Adviseer vrouwen met schildklierfunctiestoornissen nu of in het verleden niet met 
anticonceptie te stoppen alvorens de instelling geoptimaliseerd is. 

Huisarts 

Optimaliseer de behandeling van hypothyreoïdie  
• Streef naar TSH 1-2 mU/L; 
• Instrueer de vrouw direct haar dosis thyroxine met 25-30% te verhogen als 

de zwangerschapstest positief is en zich direct te melden voor verdere 
controle bij de (huis)arts; 

 Huisarts optimaliseert 
behandeling 
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• Bepaal TSH en vrij T4 preconceptioneel en elke 4-6 weken indien 
noodzakelijk om instelling te optimaliseren. In de zwangerschap is controle 
elke 4-6 weken aangewezen in de eerste helft van de zwangerschap. 

Verwijs naar de internist bij: 
• Aanhoudend slecht ingestelde hypothyreoïdie (herhaaldelijk TSH >4 mU/L 

ondanks aanpassingen medicatie); 
• Hyperthyreoïdie. 

Internist optimaliseert 
behandeling in overleg met de 
gynaecoloog 

Bepaal preconceptioneel TSH bij vrouwen met een verhoogd risico op een 
schildklierfunctiestoornis: 

• Geschiedenis van schildklierfunctiestoornissen of vroegere 
schildklierchirurgie; 

• Positieve familieanamnese voor schildklierziekten; 
• Symptomen van een schildklierfunctiestoornis of de aanwezigheid van 

struma; 
• Medicijnen die de schildklierfunctie kunnen beïnvloeden (amiodarone, 

lithium, recent gebruik van jodiumhoudende contrastmiddel); 
• Bestraling in hoofdhalsgebied; 
• Auto-immuunziekten; 
• Vrouwen met meerdere miskramen of vroeggeboorte in voorgeschiedenis; 
• Vrouwen met een BMI ≥40 kg/m2 
• Partus <1 jaar geleden en eerdere postpartum thryreoïditis  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 

Informeer vrouwen met een subklinische hypothyreoïdie dat: 
• Voldoende schildklierhormoon essentieel is voor de ontwikkeling van het 

kind; 
• Zij mogelijk een hypothyreoïdie kunnen ontwikkelen in de zwangerschap;  
• Alvast behandelen niet bewezen effectief is om ontwikkelingsproblemen 

voor het kind te voorkomen; 
 
Controleer in samenspraak met vrouwen geregeld of er zich geen klinische 
hypothyreoïdie ontwikkelt. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 

 
Literatuur 

• Website Teratologie Informatie Service (TIS): www.lareb.nl/teratologie-nl  


