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RTA Schildklier & Zwangerschap
Versie Versie 1.2 sept 2014 - geaccordeerd

1. Aanleiding
Ervaren knelpunten in de zorg rondom schildklier en zwangerschap, zowel inhoudelijk als met betrekking op 
de samenwerking, zijn de aanleiding tot het ontwikkelen van een regionale samenwerkingsafspraak voor alle 
betrokkenen professionals in de 1e en 2e lijn: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, internisten en
kinderartsen. Het grote belang van euthyreoïdie bij zwangere vrouwen voor een goede ontwikkeling van het 
embryo rechtvaardigt dit. 

2. Doel
In de zwangerschap kunnen hyperthyreoïdie en hypothyreoïdie, indien inadequaat behandeld, leiden tot een 
verhoogde maternale en perinatale morbiditeit. Doel van deze RTA is optimalisering van de behandeling 
volgens de meest actuele richtlijnen, en afstemming van de zorg die in de eerste en in de tweede lijn wordt 
gegeven aan zwangere vrouwen met (risico op) hyperthyreoïdie en hyperthyreoïdie. 

3. Leden werkgroep
Marleen Baas (gynaecoloog ZR)
Claudia Barbian (kinderarts ZR)
Cornel Kirpestein (verloskundige)
Evert Kooijman (huisarts Tiel)

Anita Peeters (internist ZR)
Atty Reesink-de Vries (huisarts Tiel)
Meriam Reuser (verloskundige Tiel)
Lianne Zondag (verloskundige Culemborg)

Onder begeleiding van Patricia Jansen (coördinator CONNECT)

4. Bronnen
NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (M31), 2e herziening juli 2013
NIV Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen, Revisie  dec 2012
NVOG Richtlijn Schildklier en Zwangerschap, versie 2.0 juni 2010
Verloskundige Indicatie Lijst (VIL) 2003. Momenteel is schildklier problematiek als onderwerp in
behandeling ter herziening (bron: website Netwerk Goedgeboren)
Hfd 5 Beleid bij kind van moeder met een schildklieraandoening, Dr. A.S.P. van Trotsenburg, kinderarts-
endocrinoloog, namens de adviesgroep neonatale screening-congenitale hypothyreoïdie, april 2014 (als
bijlage bijgevoegd, nog niet verschenen).

Aanvullende literatuur 

2013

2013:17-22 KNOV

5. Diagnostiek, behandeling, indicaties voor verwijzing en terugverwijzing, en berichtgeving tussen
zorgprofessionals

Deze informatie is samengevat in de twee stroomschema .  
De berichtgeving tussen verloskundigen en gynaecologen zal straks via Onatal verlopen.
Daar waar zorgverleners geen gebruik kunnen maken van Onatal, is een aparte instructie opgenomen in het 
stroomschema. 
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Indicaties om te testen:
Geschiedenis of symptomen van schildklierfunctiestoornissen
Vroegere schildklierchirurgie of de aanwezigheid van struma
Geschiedenis van bestraling van hoofd of hals
Familiegeschiedenis 1e graad van schildklierfunctiestoornissen
Gebruik van amiodaron of lithium

TSH verhoogd > 4.0
fT4 normaal

TSH-R normaal < 1.5

TSH verhoogd > 4.0
fT4 verlaagd < 9.0

TSH-R normaal < 1.5

TSH verhoogd > 4.0
fT4 verlaagd < 9.0

TSH-R verhoogd > 1.5

TSH verlaagd < 0.4
fT4 verhoogd > 24.0

TSH-R verhoogd  > 1.5

Subklinische hypothyreoïdie
Klinische hypothyreoïdie

(overige)
Hyperthyreoïdie

(Graves)* 

NVOG advies: wel behandelen
NIV advies: onvoldoende bewijs om 
behandeling aan te bevelen of af te raden. 
NHG advies: behandeling is veilig, echter 
onvoldoende bewijs dat behandeling effectief 
is in het voorkomen van zwangerschaps-
complicaties.
Conclusie: keuze is aan HA i.o.m. patiënte:

Niet behandelen

fT4 verlaagd < 9.0: 
melding VK aan HA, 

HA start behandeling

Klinische hypothyreoïdie
(Hashimoto)

VK Instructie aan patiënt (indien 
preconceptioneel nog niet gebeurd):

direct 25  30% medicatie verhogen
middels 2 x per week dubbele dosis 
(levothyroxine)
Zsm huisarts informeren om 
behandeling te starten

VK: Dosis levothyroxine terugbrengen tot de 
preconceptionele dosis direct na partus 
(verloskundige herinnert kraamvrouw hieraan).

HA: Indien preconceptioneel geen sprake was van 
Hashimoto, dan levothyroxine afbouwen na 3 mnd.

HA: test TSH 6 - 12 wk na partus + na stoppen met 
levothyroxine

1.5 < TSH-R < 5:
HA verwijst patiente naar INT;

- Begeleiding zw door VK
- Behandeling schildklier door INT

TSH-R > 5: 
HA verwijst patiënte naar GYN 

en informeert VK hierover;
- Begeleiding zw door GYN
- Behandeling schildklier door INT

Behandeling GYN:
Bewaking groei en foetale 
hartfrequentie.

Borstvoeding is in alle gevallen mogelijk!

* NB: De zwangerschapshyperthyreoïdie als passagaire 
in 1e trimester zwangerschap heeft geen consequenties. 
Bij hyperemesis wordt patiënte automatisch geprikt op 
schildklierafwijkingen. Deze patiënten gaan éénmalig 
naar de INT (via GYN)

HA / VK in overleg met HA

Testen op: 
TSH, indien afwijkend wordt automatisch fT4 getest

Bij  voorgeschiedenis ziekte van Graves,  actuele hyperthyreoïdie 
of hypothyreoïdie.e.c.i. tevens testen op: 
TSH-R-antistoffen

Wel behandelen

VK
Iedere 6 weken screenen op TSH en fT4 
tot einde zwangerschap (conform NHG en 
NVOG) 
NB Op :
aankruisen en naam huisarts vermelden.

HA
Start behandeling: 
Voorschrijven levothyroxine (N.B. 1 vaste 
dosis per dag i.v.m. therapietrouw)

VK
Controle:
1e helft zwangerschap iedere 4  6 weken 
testen op TSH,  nog 1 x tussen 26 en 32 
weken. Op indicatie van HA vaker.

:
aankruisen en naam huisarts vermelden.

HA is verantwoordelijk voor behandeling 
en evt. aanpassen beleid.

Behandeling INT:
Bij hypothyreoïdie medicatie 
25-30% verhogen.
Bij hyperthyreoïdie laagst 
mogelijke dosis thyreostaticum; 
strumazol of PTU.

Controle TSH en fT4 iedere 6 wk. 
TSH-R bij 24 en bij 32 weken.

HA verwijst patiënte naar GYN en 
informeert VK hierover;
- Begeleiding zw door GYN
- Behandeling schildklier door INT

Patiënt blijft voor schildklier onder controle bij INT

Patiënt komt terug bij VK voor begeleiding in 
kraambed en nacontrole

Normaalwaarden:
TSH 0,4  4,0 mU/l
fT4 9,0  24,0 pmol/l
TSH-R < 1,5 U/l

Voor zwangere vrouwen met adequaat behandelde Hashimoto-
thyreoïditis worden in principe geen foetale schildkliertests 
(zoals echo foetus, antenataal testen, afname bloed 
navelstreng) aanbevolen. Het bepalen van de maternale 
schildklierfuncties middels TSH en FT4 is voldoende.

Beleid C: GEEN aanvullend onderzoek (zie flowchart kind)

HA: test TSH 6 - 12 
weken na partus

fT4 normaal 
gedurende hele 
zwangerschap

VK / HA
Instructie aan patiënt met schildklierstoornissen bij 
positieve zwangerschapstest:

Zsm huisarts informeren om behandelingstraject 
te starten
Indien medicatie wordt gebruikt voor 
(sub)klinische hypothyreoïdie: direct 25  30% 
medicatie verhogen middels 2 x per week dubbele 
dosis (levothyroxine)

Berichtgeving richting VK:
GYN informeert VK incl info vanuit 
INT via Zorgmail

Berichtgeving richting HA:
GYN en INT informeren HA beiden via
eigen specialistenbrief (edifact)

Berichtgeving richting VK:
INT informeert VK via brief aan
praktijk of via Zorgmail.

Berichtgeving richting HA:
INT informeert HA via 
specialistenbrief (edifact)

TSH-R > 5: 
VK verwijst 
zwangere 
naar GYN

Bij 1.5 < TSH-R < 5: Beleid B 
Observatie middels 
frequente poliklinische 
controles 
(zie flowchart kind)

Bij TSH-R > 5: Beleid A
Observatie middels 
kliische opname 
(zie flowchart kind)
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6. Informatie en voorlichting aan patiënt
De werkgroep kiest ervoor geen aparte papieren folder te laten ontwikkelen.  
Patiënten kunnen via informatie op internet worden geïnformeerd: 
http://www.thuisarts.nl/schildklierafwijking/ik-wil-meer-weten-over-schildklierproblemen-en-zwangerschap
Via de  Schildklier Organisatie Nederland 
De informatie van deze brochure is in verkorte vorm ook op de website van de SON te vinden: 
http://www.schildklier.nl/schildklier/zwangerschap
Na ontwikkeling van de website van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR) kan ook hier 
patiënteninformatie of een link naar de relevante informatie op thuisarts.nl worden opgenomen. 
De coördinator patiëntgerichte communicatie van Ziekenhuis Rivierenland wordt gevraagd hierin een rol te 
spelen. Idem voor de vraag of er patiënteninformatie op de website van Ziekenhuis Rivierenland opgenomen 
moet worden, en of er patiënteninformatie in vreemde talen ontwikkeld dient te worden (bijv. Turks, Engels, 
Pools, Arabisch).

7. Implementatie
Deze RTA wordt als volgt geïmplementeerd: 

Nascholing 
27-11-2014: Tweedelijnsmarkt van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Gelders
Rivierenland. Hiermee worden de huisartsen van de Coöperatieve Huisartsen Vereniging (CHV) Gelders
Rivierenland bereikt.
Nog nader te bepalen datum: Ledenvergadering van Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR), door
leden van de Commissie Deskundigheidsbevordering NGR. Hiermee worden de verloskundigen van
CATENA, en de gynaecologen en kinderartsen van Ziekenhuis Rivierenland bereikt.
Optioneel: Refereeravond ism Schildklier Organisatie Nederland

Publicatie 
Sharepoint ZR: inzage voor gynaecologen, kinderartsen en internisten Ziekenhuis Rivierenland
Website CONNECT: inzage voor huisartsen CHV, medisch specialisten ZR en verloskundigen CATENA
Werkafspraken app CONNECT: inzage voor huisartsen CHV en medisch specialisten ZR
Website CATENA: inzage voor eerstelijns verloskundigen
Intranet ECT Tiel: inzage voor huisartsen en verloskundigen werkzaam in het ECT
Website CHV Gelders Rivierenland: inzage voor huisartsen lid van CHV
Website NGR: inzage voor leden NGR

8. Accordering
Deze RTA is via de werkgroepleden aan de verschillende achterbannen voorgelegd ter accordering en 
vastgesteld op: 

Werkgroep protocollen Netwerk Geboortezorg Rivierenland (verloskundigen CATENA, gynaecologen en
kinderartsen ZR) dd 25-09-2014
Maatschap Interne Geneeskunde ZR nov 2014
Coöperatieve Huisartsen Vereniging Gelders Rivierenland (CHV = huisartsen regio) juni 2015


