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Belang en rol

Doel van deze brochure

Deze brochure is opgevat als een aanvulling bij de mondelinge informatie van je 

arts. De uitleg van je arts is toegespitst op jouw probleem en is de belangrijkste 

informatie. De informatie in deze brochure is meer algemeen en kan helpen om 

de uitleg van je arts beter te begrijpen. Je kan ze nalezen als er bijkomende 

vragen komen. Deze brochure is geen leidraad voor de behandeling. Die wordt 

op individuele basis bepaald door je behandelende arts. 

Wat is de betekenis en de taak van de 
schildklier?

De schildkier is een vlindervormig orgaantje dat zoals de naam het zegt als 

een schild voor de luchtpijp ligt, aan de basis van de hals. De schildklier 

bestaat uit twee lobben (rechterlob en linkerlob), die verbonden zijn door 

een weefselbrug: de istmus (fig.).

De schildklier is een endocrien orgaan. Dit wil zeggen dat het orgaan een 

hormoon of verschillende hormonen afscheidt. In dit geval betreft het de 

schildklierhormonen, thyroxine en tri-jodothyronine, afgekort tot T4 en T3. 

Ze bevatten respectievelijk 4 en 3 jodiumatomen. 

4

schildklier

isthme

luchtpijp
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In de schildklier zijn er twee groepen van 
hormonale cellen:  

 De follikelcellen 

vormen de grootste groep. Dit zijn de cellen die jodium als grondstof 

gebruiken en schildklierhormoon aanmaken. Jodium uit de voeding wordt 

in deze cellen geconcentreerd en verbonden aan het thyreoglobuline. 

Thyreoglobuline is een eiwit dat enkel door de follikelcellen van de 

schildklier wordt gemaakt. De follikelcellen zijn georganiseerd in “follikels” 

of min of meer bolvorminge structuren met centraal een rijke voorraad van 

schildklierhormoon. Het schildklierstimulerend hormoon (thyroid stimulating 

hormone of TSH) wordt aangemaakt door de hypofyse* en stimuleert de 

jodiumopname in de follikelcel. TSH stimuleert ook de aanmaak van het 

thyreoglobuline. De schildklierhormonen bepalen de activiteit van zowat alle 

organen in het lichaam, zoals het hart, de hersenen en andere. Een tekort 

aan schildklierhormonen kan gepaard gaan met een vertraging van het 

hartritme, vertraging van denken, depressie, constipatie, …. Een teveel aan 

schildklierhormoon daarentegen kan een snelle polsslag, hartkloppingen, 

nervositeit, vermagering, diarree, .. veroorzaken.

  De C-cellen

zijn een kleine groep schildkliercellen die het hormoon calcitonine aanmaken. 

Calcitonine is een eiwit dat verschillende systemen en organen beïnvloedt, 

gaande van bot tot bloedvaten. Calcitonine is niet levensnoodzakelijk, in 

tegenstelling tot het schildklierhormoon, dat een zeer belangrijke rol speelt 

van zeer jonge tot hoge leeftijd.

1 Hypofyse, het hersenaanhangsel, is een klier midden in het hoofd, onder de hersenen, die vele hormonen 
afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot aantal hormonen. De klier 
is ongeveer zo groot als een doperwt. De voorkwab van de hypofyse is verbonden met de hypothalamus. Dit 
hersendeel kan beschouwd worden als een heel gevoelig meetinstrument dat onder meer de hoeveelheid 
schildklierhormoon meet  en signalen zendt  naar de hypofyse om meer of minder TSH af te scheiden.
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De oorsprong

Waar komen de vreemde namen van 
schildklierkankers vandaan?

De meerderheid van de schildklierkankers gaan uit van de follikelcellen van 

de schildklier. Kenmerkend voor deze groep is het behoud van verschillende 

eigenschappen van de normale schildkliercel zoals de jodiumopname en de 

aanmaak van thyreoglobuline.

In deze groep zijn er twee grote deelgroepen: de papillaire en de folliculaire 

schildklierkankers. Deze naamgeving is gebaseerd op het uitzicht van 

deze kankers bij microscopisch onderzoek. Bij papillaire schildklierkankers 

zijn er “papillen” of gesteelde celtrossen zichtbaar. Bij foll iculaire 

schildklierkankers zijn er “follikels” of min of meer bolvormige verzamelingen 

van schildkliercellen waarneembaar. 

Een veel kleinere groep schildklierkankers gaat ook uit van de follikelcel 

maar heeft veel eigenschappen van normale schildkliercellen verloren. 

Deze schildklierkankers worden weinig gedifferentieerde schildklierkankers 

genoemd. Een aantal daarvan kan bijzonder snel groeien. Deze zeldzame  

schildklierkankers worden anaplastische schildklierkankers genoemd. 

Schildklierkankers uitgaande van de C-cellen zijn medullaire schildklier-

kankers ; deze kankers komen eveneens minder vaak voor. Typisch is de 

overproductie van het eiwit calcitonine. 
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De oorzaak

Hoe krijgt men schildklierkanker?

Meestal is er geen aanwijsbare oorzaak voor schildklierkanker. Slechts in 

een minderheid is er een oorzaak aanwijsbaar.

Bestraling van de halsstreek op jonge leeftijd geeft een verhoogd risico op 

schildklierkanker; een voorbeeld is een bestraling bij kinderen onder de 

leeftijd van 15 jaar die behandeld worden voor lymfoom. Er blijft discussie 

over de rol van een beperkte stralingsdosis door blootstelling aan bepaalde 

medische onderzoeken (radiologie, nucleaire geneeskunde). Bijgevolg 

zal steeds en vooral bij kinderen de nadruk liggen op een beperking van 

onderzoeken met bestraling tot de meest noodzakelijke en de meest 

gerichte.

Bij sommige patiënten is er een genetische of overerfbare oorzaak. Bij een 

medullaire schildklierkanker is de kans op een overerfbare vorm ongeveer 

één op tien en er wordt dan ook aangeraden dit steeds te laten onderzoeken 

door een genetische test (bloedonderzoek).  Bij de overerfbare vorm kunnen 

ook de naaste (“eerstegraads”) familieleden nagekeken worden, zodat het 

risico bij hen kan ingeschat worden. Papillaire schildklierkanker komt zelden 

in familiaal verband voor. Genetische testen voor papillaire schildklierkanker 

zijn nog niet beschikbaar. 
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De diagnose

Hoe wordt schildklierkanker 
vastgesteld ?

Meestal wordt schildklierkanker vastgesteld als een zwelling aan de 

halsbasis. Een min of meer afgelijnde zwelling in de schildklier wordt 

een schildklierknobbel of schildkliernodus genoemd. Vaak wordt een 

schildklierzwelling vastgesteld bij het wassen of het scheren. Meestal geeft 

deze geen last of pijn. 

Soms wordt schildklierkanker vastgesteld bij nazicht van langer bestaande 

halsklieren of heesheid.

Almaar meer wordt een schildkliernodus “toevallig” vastgesteld bij een 

beeldvormend of radiologisch onderzoek van de hals om “andere redenen”. 

Een voorbeeld is de vaststelling van een schildkliernodus bij echografie van 

de hals voor onderzoek van de belangrijke halsbloedvaten. Ook bij NMR2, 

CT scan3 of PET-CT4 scan van het lichaam wordt nu en dan een “toevallige” 

schildkliernodus zichtbaar omdat de halsbasis mee in beeld wordt gebracht. 

2 NMR : beeldvormende techniek die gebruik maakt van nucleaire magnetische resonantie.  Levert eveneens 
beelden van denkbeeldige sneden door het lichaam.
3 CT-scan : Computertomografie (in het medisch jargon meestal afgekort tot CAT of CT-scan) is een methode 
van onderzoek van het menselijk lichaam met behulp van röntgenstraling. De doorlaatbaarheid van het lichaam 
voor röntgenstraling wordt vanuit zeer veel hoeken rondom gemeten.  Dit levert beelden van denkbeeldige 
snedes door het lichaam, digitaal onderzocht. 
4 PET-CT : Positron Emission Tomography in combinatie met CT. is een beeldvormende techniek waarbij een 
radioactief isotoop (een radionuclide) wordt toegediend aan een patiënt. Deze radionuclides verzamelen zich 
op bepaalde plaatsen in het lichaam (bijvoorbeeld een tumor).
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Hoe wordt de diagnose van 
schildklierkanker gesteld ?

Het onderzoek door de arts die de halsregio nauwkeurig bekijkt en 

onderzoekt moet gevolgd worden door technische onderzoeken om een 

schildklierkanker vast te stellen.

Een bloedonderzoek bloedonderzoek laat toe een oordeel te vormen over 

de al dan niet normale werking van de schildklier (en de bijschildklieren, 

zie verder bij behandeling).  Bij een zwelling in de schildklier is er GEEN 

eenvoudige bloedtest om het verschil tussen een goedaardige en een 

kwaadaardige schildklierzwelling duidelijk te maken. De enige uitzondering 

hierop zijn de (minder vaak voorkomende) medullaire schildklierkankers, 

waarbij een belangrijke verhoging van de calcitoninewaarde in het bloed de 

basis kan vormen van de diagnose.

Een echografi e wordt gebruikt om de grootte en 

de kenmerken van een zwelling te onderzoeken. 

De echograaf zendt ultratonen uit, een soort 

geluidsgolven, die weerkaatst worden door 

de zwelling en informatie geven over de aard 

van het weerkaatsende weefsel. De intensiteit 

van de weerkaatsing bepaalt de verschillende 

grijswaarden van het beeld. Dit laat toe vocht en 

vast weefsel te onderscheiden en kleine verkalkingen in vast weefsel op 

te sporen.  Hieraan is meestal een doppleronderzoek gekoppeld. Doppler 

laat toe beeldjes te maken van bewegende weerkaatsingen, in praktijk 

de bloedstroom. Meestal wordt die in kleur op het echografi sch beeld 

geprojecteerd om een indruk te geven van de bloedvaatjes in en rond de 

zwelling. Bij echografi e van de hals wordt ook een beeld gemaakt van de 

lymfeklieren in de hals.
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Een isotopenonderzoek van de schildklier wordt meestal uitgevoerd als een 

schildklierzwelling gepaard gaat met een teveel aan schildklierhormoon in 

het bloed of in een situatie met meerdere schildklierzwellingen. Bij een 

isotopenonderzoek wordt de opname van een radioactief gemerkt jodium 

of een technetiumisotoop5 in de verschillende gebieden van de schildklier 

gemeten.

Het belangrijkste onderzoek voor de vaststelling 

van schildklierkanker is de fijnenaaldpunctie in de 

schildklierknobbel, gevolgd door een onderzoek 

van het materiaal onder de microscoop.

Bij een niet-voelbare schildklierknobbel gebeurt 

deze punctie onder echograf ische geleide. 

Omdat kleine echografische afwijkingen in de 

schildklier heel vaak voorkomen, is punctie 

van een echografisch gevonden niet-voelbare nodus anderzijds niet 

altijd nodig. Op basis van bepaalde kenmerken van deze knobbel of in 

bijzondere omstandigheden zal er toch een punctie geadviseerd worden. 

Een punctie gebeurt meestal zonder verdoving omdat de gebruikte 

naaldjes zeer fijn zijn, f ijner dan de naalden waarmee bloed wordt 

genomen en ook omdat er op verschil lende, verspreide plaatsen 

wordt gepr ik t.  De ar ts za l enke le keren in deze l fde zwel l ing 

pr ikken om voldoende ce l len voor onderzoek te verzamelen. 

5 Isotoop: Het chemisch element waartoe een atoom behoort wordt bepaald door het aantal protonen in de 
kern. Jodium is het scheikundig element met atoomnummer 53. Jodium of jood is afkomstig van het Griekse 
iodes of paars, violet. Voor een gegeven aantal protonen kan daarnaast het aantal neutronen in de kern 
variëren; we spreken dan van verschillende isotopen van hetzelfde element. Bij het woord isotoop wordt vaak 
aan radioactiviteit gedacht. Inderdaad zijn er van elk element wel isotopen die niet stabiel zijn en na enige tijd 
veranderen door een proces van radioactief verval. Zulke isotopen worden radio-isotopen genoemd. Betreffende 
schildklierbehandeling en onderzoek is er gebruik van radiojood, namelijk131I.
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Er zijn vier mogelijke resultaten voor een schildklierpunctie :

• Een beeld van een goedaardige schildklierzwelling : onder de microscoop 

zijn alle kenmerken van een goedaardige schildklierzwelling zichtbaar. Dit 

laat toe de zwelling gewoon op te volgen als het een beperkte zwelling 

zonder hinder betreft.

• Een “onbeslist” beeld : hierbij gaat het meestal om een celrijk staal 

waarin in hoofdzaak normale kenmerken worden teruggevonden, doch 

niet allemaal. In deze situatie kan worden beslist tot chirurgie om tot een 

zekerheidsdiagnose te komen. De kans op een schildklierkanker bij dit 

punctieresultaat bedraagt immers 10-20%.

• Een beeld van een kwaadaardige schildklierzwelling : hierbij worden onder 

de microscoop afwijkingen in de cellen waargenomen die kenmerkend 

zijn voor een kwaadaardige schildklierzwelling. Dan is de diagnose van 

schildklierkanker (meestal van het papillaire type) vrijwel zeker.

• Een staal waarin onvoldoende cellen gevonden worden om tot een besluit 

te komen. Herhaling van de punctie is dan nodig.
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De behandeling

Hoe wordt schildklierkanker 
behandeld ?

 Chirurgie

De eerste stap is een operatieve ingreep: thyreoïdectomie6 of wegname 

van de volledige schildklier. In sommige gevallen volstaat de wegname van 

een halve schildklier. Microscopisch onderzoek van de schildklier en de erin 

gelegen zwelling zal toelaten de diagnose van schildklierkanker definitief te 

bevestigen. Afhankelijk van de uitgebreidheid en het type schildklierkanker 

zal er bij de eerste operatie ook een wegname van de lymfeklieren rond de 

schildkier plaatsvinden.

Meestal is het ver loop van de ingreep vlot ; verwikkelingen van 

schildklieringrepen komen niet vaak voor. Algemene verwikkelingen zoals 

bloeding en infectie zijn zeldzaam. Toch kunnen er verwikkelingen optreden.

• Het meest voorkomende probleem is een daling van de calciumspiegel 

in het bloed. Naast de schildklier bevinden zich immers de bijschildklieren, 

verantwoordelijk voor de calciumregeling in het lichaam. Het opzet van 

schildklierchirurgie is het bewaren van de vier bijschildklieren en hun 

noodzakelijke bloedvoorziening. Soms is er toch verminderde werking van 

de bijschildklieren na een schildklieroperatie, en dit geeft dan aanleiding tot 

een daling van de calciumspiegel in het bloed. Hierbij kunnen tintelingen 

of krampen optreden en is er noodzaak aan extra calciuminname. Bij een 

belangrijke daling van de calciumspiegel moet er naast calcium ook actief 

vitamine D ingenomen worden. Meestal is dit een tijdelijk fenomeen; herstel 

kan optreden na enkele dagen, weken of maanden. 

• Zenuwschade van de stembandzenuw kan een hese stem geven, meestal 

tijdelijk en zeldzaam blijvend.

6 Thyreoïdectomie : chirurgische wegname van de schildklier.
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 Radioactief jood

Bij een aantal papillaire en folliculaire schildklierkankers is de volgende 

stap een behandeling met radioactief jood. Deze behandeling wordt 

toegepast om het hervalrisico te beperken als dit een reëel risico is en 

kan de medische opvolging nadien vereenvoudigen. Bij schildklierkankers 

met een zeer laag risico op uitzaaiing of herval, kan de operatieve 

ingreep ingreep volstaan als behandeling. Radioactief jood wordt meestal 

ingenomen via de mond (capsule of drankje) en wordt nadien zeer gericht 

opgenomen in de nog aanwezige schildkliercellen. Zo zullen minieme 

resten normaal schildklierweefsel (dit is normaal na een ingreep) evenals 

eventuele resten van kwaadaardig schildklierweefsel getroffen worden en 

langzaam door straling vernietigd worden. Deze behandeling wordt meestal 

één tot enkele maanden na de chirurgie gepland. Om zoveel mogelijk 

opname van radioactief jood in de schildkliercellen te verkrijgen zal een 

jodiumarme voeding voorgeschreven worden (pagina 19) evenals een 

procedure die zorgt voor een hoog TSH (Thyroid Stimulerend Hormoon). 

Er zijn twee mogelijke procedures om een hoog TSH te bekomen.

• Toedienen van synthetisch of recombinant7 TSH via inspuiting. Twee 

inspuitingen of injecties van recombinant humaan TSH (Thyrogen®) geven 

een snelle TSH-verhoging. Hierbij is een correcte planning met injectie 

48 en 24 uur voor de toediening van het radioactief jood belangrijk. Deze 

injecties geven zelden neveneffecten. Soms is er een milde en voorbijgaande 

hoofdpijn of misselijkheid. De schildklierhormoonmedicatie die na de operatie 

werd gestart mag dan zonder onderbreking verder ingenomen worden.

• Onderbreken van de schildklierhormoonmedicatie gedurende een periode 

van 4 weken voorafgaand aan de toediening van het radioactief jodium. Deze 

procedure wordt soms ook “onttrekking” genoemd. De hypofyse zal het 

tekort aan schildklierhormoon aanvoelen en steeds meer TSH aanmaken, 

wat hier gewenst is. Het tekort aan schildklierhormoon kan gepaard gaan 

met klachten zoals koudegevoel, vermoeidheid, gewichtstoename, moeilijke 

stoelgang (constipatie) of een depressief gevoel.

7 Recombinant humaan TSH: Thyroïdstimulerend hormoon zoals aangemaakt in een proefbuis, en niet 
geïsoleerd uit hypofyseweefsels.
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• Na de inname van het radioactief jood wordt een ziekenhuisopname 

voorzien in een speciaal ontworpen kamer. Hier verblijf je tot de radioactiviteit 

van het lichaam beneden een veilige drempel is gedaald. Nadien krijg je nog 

enkele raadgevingen opdat huisgenoten en het milieu enkel blootgesteld 

zouden worden aan de laagst haalbare hoeveelheid van radioactiviteit. Na 

deze behandeling wordt een beeldvormend onderzoek, meer bepaald een 

scintigrafie8, van het hele lichaam voorzien; hierbij kleuren de gebieden met 

hogere jodiumopname aan.

 Schildklierhormoon

Na de chirurgie en de eventuele aanvullende behandeling met radioactief 

jood wordt steeds schildklierhormoon (levothyroxine) voorgeschreven. 

Schildklierhormoon in tabletvorm is levensnoodzakelijk en compenseert 

de afwezigheid van de schildklier. Een juiste dosering en een regelmatige 

inname volgens voorschrift zijn belangrijk want een teveel of een tekort 

kunnen schadelijk zijn. 

Een teveel kan hartkloppingen, zweten, nervositeit, vermagering of diarree 

veroorzaken. Een tekort kan een traag hartritme, gewichtstoename, 

koudegevoel, constipatie of depressieve gevoelens geven. De hoeveelheid 

beschikbaar schildklierhormoon in de bloedcirculatie wordt bepaald door de 

inname van de tabletten in de voorbije weken en dagen. Een vergeten tablet 

wordt best ingehaald de volgende dag. Op reis neem je best verschillende 

medicatiestrips mee (verdeeld over verschillende stukken bagage). In de 

meeste landen is schildklierhormoon goed beschikbaar onder de naam 

levothyroxine. Om de dosering precies af te stemmen op de persoonlijke 

nood zijn regelmatige bloedafnames nodig. Doorgaans is een individuele 

dosis eenvoudig te bepalen per patiënt, en zijn nadien slechts halfjaarlijks 

tot jaarlijks bloedcontroles vereist.

8 Scintigrafie: een speciale scan met registratie van radioactiefvervalprocessen door middel van een 
permanent beeld. Hiertoe wordt aan de patiënt een radioactieve stof toegediend (in dit geval radiojood) 
die zich bij voorkeur in een schildklierrest ophoopt, waarna met een detector wordt nagegaan waar de 
toegediende activiteit zich na enige tijd concentreert. De naam komt van het begrip scintillatie, het verschijnsel 
dat sommige stoffen een lichtflitsje uitzenden als ze worden getroffen door een energierijke straal of deeltje.
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Vooruitzichten

Wat zijn de vooruitzichten 
na deze behandeling ?

Meestal zijn deze zeer gunstig en kan van genezing gesproken worden. 

Slechts in een minderheid van de gevallen (5-10%) zijn er uitzaaiingen op 

afstand (typisch in longen en bot). 

Herval is mogelijk en kan vroegtijdig maar ook zeer laattijdig (vele jaren 

na de diagnose) optreden. De kans op een herval of op blijvende soms 

sluimerende ziekte wordt ingeschat aan de hand van de grootte en aard 

van de schildklierkanker bij de diagnose. Vervolgens is de opvolging van de 

tumormerker essentieel om deze inschatting te verfi jnen.
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De follow up 

Welke onderzoeken worden gepland  
na de behandeling ?

Veiligheidshalve wordt opvolging gepland om een eventueel 

herval tijdig op te sporen ; dit geeft immers hogere kans op 

genezing indien aanvullende behandeling vereist is.

Bij de opvolgingsonderzoeken zal de arts aan de hals voelen 

en een bloedafname verrichten. Dit laat toe na te gaan of de 

schildklierhormoontabletten goed ingesteld zijn. Hiertoe zal de 

arts de hoeveelheid schildklierhormoon en het TSH laten onderzoeken. 

Als die bloedspiegels niet juist afgesteld zijn zal de arts de dosis van de 

schildklierhormoontabletten veranderen.

Daarnaast zal er een meting gebeuren van de “tumormerkers” in het bloed: 

thyreoglobuline in het geval er een papillaire of folliculaire schildklierkanker 

was, calcitonine als er een medullaire schildklierkanker was. 

De verdere bespreking geldt enkel voor papil laire en fol l iculaire 

schildklierkankers. 

Na wegname van de schildklier en eventuele nabehandeling met radioactief 

jood wordt meestal geen of slechts een spoor van thyreoglobuline 

teruggevonden. De opvolging van deze waarde bepaalt de noodzaak van 

eventuele bijkomende onderzoeken (scans) en /of behandelingen. 

In vele gevallen wordt een halfjaar tot een jaar na de oorspronkelijke 

behandeling bijkomend een “stimulatietest” gepland. Bij deze test is het 

de bedoeling een hoog TSH te bereiken, een situatie zoals uitgelegd voor 

de behandeling met radiojood. Hier wordt bijna steeds voor recombinant 

TSH-injecties gekozen. Een hoge TSH-waarde bevordert de aanmaak van 

het thyreoglobuline in eventueel overblijvende schildkliercellen. De meting 

van het thyreoglobulinegehalte in het bloed bij een hoog TSH is gevoeliger 

om eventueel resterende schildkliercellen op te sporen dan de meting van 

het thyreoglobuline bij een normaal of laag TSH. 
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In sommige omstandigheden wordt het onderzoek gecombineerd met een 

scan na toediening van een zeer lage dosis radioactief jood.

Naast een bloedafname zal na een half jaar tot een jaar eveneens een 

echografi sch onderzoek van de hals gepland worden. Dit onderzoek is 

gericht op het gebied waar de oorspronkelijke schildklierzwelling aanwezig 

was en op de klierstreken in de buurt. Iedereen heeft kliertjes in de 

hals als er met de echograaf wordt gezocht. Meestal zijn deze kliertjes 

klein en langwerpig. Deze normale kliertjes worden onderscheiden 

van eventuele grotere lymfeklieren die verder onderzoek vergen.

Het resultaat van dit onderzoek een halfjaar tot een jaar na de behandeling 

bepaalt het verdere verloop. De verdere opvolging is afhankelijk van het 

risico op herval. Levenslange specialistische opvolging is aangewezen 

wanneer er geen genezing bekomen wordt of wanneer het risico op een 

herval hoog geacht wordt. In bepaalde situaties zijn herhaalde echografi eën 

nodig (eventueel gecombineerd met een nieuwe punctie) of ook CT9- of 

NMR10-onderzoeken. Op basis van het bloedonderzoek zijn er nu en dan 

nog aanpassingen van de hoeveelheid schildklierhormoon nodig.

9 CT-scan : Computertomografi e (in het medisch jargon meestal afgekort tot CAT of CT-scan) is een methode 
van onderzoek van het menselijk lichaam met behulp van röntgenstraling. De doorlaatbaarheid van het lichaam 
voor röntgenstraling wordt vanuit zeer veel hoeken rondom gemeten.  Dit levert beelden van denkbeeldige 
snedes door het lichaam, digitaal onderzocht. 
10 NMR : beeldvormende techniek die gebruik maakt van nucleaire magnetische resonantie.  Levert eveneens 
beelden van denkbeeldige sneden door het lichaam.
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Kinderwens

Kinderwens na schildkliercarcinoom ?

Bij de vrouw is de vruchtbaarheid niet afgenomen 

na één behandeling met radioactief jood. Bij 

zwangerschapswens is het best dit te bespreken 

met de arts. Zwangerschap dient strikt vermeden 

te worden binnen de eerste 6 maanden na 

behandeling met radioactief jood en meestal wordt 

er aangeraden pas één jaar na de behandeling met 

radiojood zwanger te worden. Op dat moment is 

normaal gezien een stabiele schildklierhormoonbehandeling bereikt. Ook 

is op dat moment het resultaat van het opvolgonderzoek (stimulatietest en 

echografie van de hals) bekend. Bij een gunstig resultaat is er een garantie 

dat er tijdens de geplande zwangerschap geen problemen in verband 

met de schildklier te verwachten zijn. Bij zwangerschap stijgt de nood aan 

schildklierhormoontabletjes snel. Bij vaststelling van zwangerschap neem 

je twee keer in de week een dubbele dagdosis en is een drietal werken later 

een controle bij de endocrinoloog nodig om de dosis bij te stellen. 

Bij de man kan er tijdelijk een verminderde spermakwaliteit optreden na 

een behandeling met radioactief jodium. Het verwekken van zwangerschap 

wordt daarom ontraden binnen de vier maanden na behandeling met 

radioactief jood. Afhankelijk van de dosis radioactief jood zal de arts daarom 

vragen voorbehoedsmiddelen te gebruiken gedurende een bepaalde 

termijn. Als de arts kan voorzien dat meerdere behandelingen nodig kunnen 

zijn zal invriezing van sperma voorgesteld worden voorafgaand aan de 

behandeling met radioactief jodium. Invriezen van zaadcellen voor eventuele 

in-vitrofertilisatie later is een allang bestaande methode.
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Jodiumarme voeding
in voorbereiding van behandeling met radiojood

Welke ingrediënten vermijden in de weken 
voor het radiojood ?

 Zout en kruiden
Gejodeerd zout (tafelzout/zeezout is niet steeds gejodeerd, het jodiumgehalte 

moet steeds op de verpakking staan).

  Vis en schaaldieren, producten op basis van algen
Vis, schaaldieren, bereidingen op basis van vis, algen, kelp.

 Melkproducten
Melk, kaas, boter, yoghurt of gerechten op basis van melkproducten.

 Brood en granen
Brood, koeken, ontbijtgranen…. In België bevat bakkers- en industrieel 

brood meestal gejodeerd zout. Bio-brood kan de uitzondering vormen. 

 Supplementen en andere
•  Vitamines en supplementen die jodium bevatten, kelp. 

•  Zalven, crèmes, gels of ontsmettingsmiddelen die jodium bevatten 

(Isobetadine®).

•  Contrastvloeistoffen gebruikt voor radiologische onderzoeken.

•  Een medicatie gebruikt ter controle van het hartritme, amiodarone 

(Cordarone®).

Stop medicatie enkel na overleg met uw arts !
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Internetbronnen
Voor jouw specifieke situatie is je arts de beste bron voor bijkomende 

informatie. Geschreven bronnen kunnen verouderd zijn, gloednieuwe 

internetinformatie kan niet van toepassing zijn op jouw probleem en is niet 

altijd even accuraat. 

Tot de betere internetbronnen behoren:

www.schildklier.nl

www.thyroidawareness.com 

www.btf-thyroid.org

www.mayoclinic.com 

www.endocrineweb.com

www.hormone.org

www.schildklierkanker.nl

nl.medipedia.be/schildklierkanker
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