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Medicijn Thyreostatica
Strumazol® (thiamazol) of Propylthiouracil® (PTU)
Polikliniek Interne Geneeskunde, route 0.5
Telefoon (050) 524 5870

Algemeen
•	Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
identiteitsbewijs mee.
•	Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met het secretariaat van de
polikliniek Interne Geneeskunde.

De schildklier
De schildklier ligt laag in de hals, net onder het strottenhoofd en voor de luchtpijp.
De schildklier produceert de belangrijke hormonen T4 en T3. Deze zijn voor kinderen noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze gedurende het hele leven vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Waarom dit medicijn?
Als de schildklier te snel werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor
kunnen o.a. de volgende klachten ontstaan: hartkloppingen, kortademigheid,
transpireren, een gejaagd gevoel, vermoeidheid, diarree en gewichtsverlies. Een
te snelle schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd. Om de aanmaak van schildklierhormoon te remmen krijgt u het medicijn thiamazol of PTU.

Hoe werkt het medicijn?
Thiamazol en PTU remmen de aanmaak van schildklierhormoon in de schildklier.
Soms worden alleen deze medicijnen gegeven, in een lage dosering. Vaak worden
deze medicijnen echter in een hogere dosering gegeven en dan gecombineerd
met het synthetisch schildklierhormoon levothyroxine (Thyrax® of Euthyrox®). Dit
gebeurt op die manier om het tekort, dat zou ontstaan als uw schildklierwerking
alleen maar zou worden geremd, aan te vullen. In dat geval krijgt u eerst alleen
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thiamazol of PTU voorgeschreven. Na gemiddeld 4-6 weken, als uw schildklierfunctie voldoende is geremd, wordt dan levothyroxine toegevoegd aan uw medicatie. Op deze manier is de werking van de schildklier vaak eenvoudiger en beter
onder controle te houden dan met alleen thiamazol of PTU.

Effect
Het kan enkele dagen tot weken duren voordat uw klachten afnemen. Hoe snel de
medicijnen werken hangt vooral af van de hoeveelheid schildklierhormoon die in
uw lichaam en de schildklier aanwezig is. Meestal is de schildklierwerking binnen
zes weken genormaliseerd.

Bijwerkingen
Dit middel kan de volgende bijwerkingen geven:
Zelden: misselijkheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen. Deze klachten verdwijnen vaak na enige weken. Is dit niet het geval, of zijn de klachten heel ernstig,
raadpleeg dan uw arts. Bij jeuk of huiduitslag moet u op korte termijn contact opnemen met uw arts. Er kan sprake zijn van een allergische reactie op het medicijn.
Soms kan leverschade optreden.
Zeer zelden: een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze zijn belangrijk voor de
afweer tegen infecties. Als de witte bloedlichaampjes niet meer worden aangemaakt, heeft u een grote kans op het krijgen van ernstige infecties.
Als u dus tijdens het gebruik van thiamazol of PTU plotseling hoge koorts en/of
een keelontsteking krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts om de
hoogte van de witte bloedcellen in het bloed te laten controleren!
Keelpijn+ Koorts= Komen (KKK)
Daarnaast treden als bijwerking zeer zelden maag-darmklachten, haaruitval en
smaakverlies op. Dit herstelt zich als u stopt met het gebruik. Heeft u hier veel last
van, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer innemen?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. U kunt het beste een vast
tijdstip kiezen, zodat u minder snel een dosis vergeet. ‘s Ochtends is vaak het beste
moment.
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Tablet vergeten
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u later op de dag ontdekt
dat u die dag een dosis bent vergeten, dan kunt u de dosis dezelfde dag alsnog innemen. Komt u er echter pas de volgende dag achter, neemt u dan geen dubbele
dosis in.

Combinatie met andere medicatie
Dit middel heeft een wisselwerking met de bloedverdunner acenocoumarol en
marcoumar. Het kan de werking van deze bloedverdunners versterken. Vertel de
trombosedienst daarom dat u thyreostatica gebruikt.

Hoe lang gebruiken?
Na vier tot zes weken kan de arts beoordelen of aanpassing van de dosering nodig
is of dat het medicijn levothyroxine moet worden toegevoegd aan de behandeling. Meestal duurt de behandeling daarna een jaar tot anderhalf jaar.

Zwangerschap
Voor vrouwen met een kinderwens geldt een extra waarschuwing. Dit middel kan
schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Zorg dus voor goede anticonceptie en
raadpleeg ons bij een kinderwens.

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verlopen. Mocht dit niet
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het hoofd
van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan tijdens uw eerstvolgende bezoek op de polikliniek of stuur een e-mail naar: schildklierpoli@mzh.nl.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Postadres
Postbus 
 RM Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen

Algemeen telefoonnummer
()  

www.martiniziekenhuis.nl
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