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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. Deze informatie 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 ?

Schildklier
Istmus
Luchtpijp

De schildkier is zoals de naam het zegt een schildvormig orgaantje
aan de halsbasis, net voor de luchtpijp. 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.
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Taak

In de schildklier zijn er twee groepen van 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. Deze follikelcellen zijn georganiseerd
in “follikels” of min of meer bolvormige structuren met centraal
een rijke voorraad aan schildklierhormoon. Het schildklierhormoonstimulerend hormoon (thyroid stimulating hormone of TSH)
wordt aangemaakt door de hypofyse1 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 zal een snelle pols of hartkloppingen, nervositeit, vermagering, diarree, ... veroorzaken.

•

De C-cellen zijn een kleine groep schildkliercellen die calcitonine
aanmaken. Calcitonine is een eiwit waarvan de exacte rol bij de
mens onduidelijk is. Het eiwit beïnvloedt verschillende systemen
en organen 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.

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
regeling van de werking van verschillende endocriene klieren, waaronder de schildklier.
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.

1
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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 celtrossen op steeltjes zichtbaar. Bij folliculaire 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 schildklierkankers; deze kankers komen eveneens minder vaak voor. Typisch is de overproductie van het eiwit calcitonine.
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Oorzaak

Hoe krijgt men schildklierkanker ?
Meestal is er geen aanwijsbare oorzaak voor schildklierkanker.
Slechts in een minderheid is er een genetische of overerfbare 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 vier en dit kan worden nagegaan door een genetische
test. 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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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.
Alsmaar meer wordt een schildkliernodus “toevallig” vastgesteld
bij een 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 CT-scan2 van het lichaam of van de longen wordt nu en
dan een “toevallige” schildkliernodus zichtbaar omdat de halsbasis mee
in beeld wordt gebracht.

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.

2
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Diagnose

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 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. Enkel bij de (minder vaak voorkomende) medullaire schildklierkankers kan een belangrijke verhoging van
de calcitoninewaarde in het bloed de basis vormen van de diagnose.
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Diagnose

Een echografie wordt gebruikt om de grootte en de kenmerken van een
zwelling te onderzoeken. De echograaf zendt ultrasonen 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 echografisch beeld geprojecteerd om een indruk te geven van
de bloedvaatjes in en rond de zwelling. Bij echografie van de hals wordt
ook een beeld gemaakt van de lymfeklieren in de hals.
Een isotopenonderzoek of scintigrafie 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 technetiumisotoop3 in de verschillende gebieden van de schildklier gemeten.
Het belangrijkste onderzoek voor de vaststelling van schildklierkanker is
de fijne naald punctie in de nodus, gevolgd door een onderzoek van het
materiaal onder de microscoop.
Dit onderzoek is wenselijk bij voelbare schildklierzwellingen en wordt
ook toegepast bij sommige niet-voelbare nodi die zichtbaar werden bij
echografie. Omdat kleine echografische afwijkingen heel vaak voorkomen, is punctie van een echografisch gevonden niet-voelbare nodus
niet altijd nodig. Op basis van bepaalde kenmerken van deze nodus
of in bijzondere omstandigheden zal er toch een punctie geadviseerd
worden.
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3
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, namelijk 131I.

Diagnose

Dit onderzoek gebeurt meestal zonder verdoving omdat de gebruikte naaldjes zeer fijn zijn, fijner dan de naalden waarmee bloed
wordt genomen en ook omdat er op verschillende, verspreide
plaatsen wordt geprikt. De arts zal enkele keren in dezelfde zwelling prikken om voldoende cellen voor onderzoek te verzamelen.
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 wordt meestal beslist tot chirurgie om tot een zekerheidsdiagnose te komen. De kans op een
schildklierkanker (meestal dan van het folliculaire type) 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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Behandeling

Hoe wordt schildklierkanker behandeld ?
> Chirurgie
De eerste stap is chirurgie: thyreoïdectomie of wegname van de
volledige schildklier4. Slechts in een kleine minderheid van de gevallen
volstaat de wegname van een halve schildklier. Microscopisch onderzoek van de schildklier en de erin gelegen zwelling zal toelaten de diagnose van schildklierkanker te bevestigen. Afhankelijk van de uitgebreidheid en het type schildklierkanker is er bij de eerste operatie ook een
wegname van de lymfeklieren rond de schildkier.
Meestal is het verloop van de ingreep vlot; verwikkelingen van schildklieringrepen komen niet vaak voor. Algemene verwikkelingen zoals bloeding en infectie zijn zeldzaam. Toch kunnen er verwikkelingen optreden.
•

•

4
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Het meest voorkomend probleem is een daling van de calciumspiegel in het bloed. Naast de schildklier bevinden zich immers
de bijschildklieren, verantwoordelijk voor de calciumhuishouding
in het lichaam. Het opzet van schildklierchirurgie is het bewaren
van de vier bijschildklieren en hun noodzakelijke bloedvoorziening.
Soms falen meerdere bijschildklieren 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 is er ook noodzaak tot toevoeging van actief vitamine D.
Meestal is dit een tijdelijk fenomeen; herstel kan optreden na enkele
dagen, weken of maanden.
Schade aan de stembandzenuw kan een hese stem geven, meestal
tijdelijk en zeldzaam blijvend.

Thyreoïdectomie: chirurgische wegname van de schildklier

Behandeling

> Radiojood
Bij vele papillaire en folliculaire schildklierkankers is de volgende stap een behandeling met radiojood. Deze behandeling wordt
toegepast om het hervalrisico te beperken als dit een reëel risico is.
Het vereenvoudigt de opvolging nadien. Radiojood 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 door straling vernietigd worden. Deze behandeling wordt meestal
één tot enkele maanden na de chirurgie gepland.
Om zoveel mogelijk opname van radiojood in de schildkliercellen te verkrijgen zal een jodiumarme voeding voorgeschreven worden evenals een procedure die zorgt voor een hoog TSH
(Thyroid Stimulerend Hormoon).
Er zijn twee mogelijke procedures om een hoog TSH te bekomen op het
moment van toediening van het radiojood.
•

De “klassieke” procedure bestaat uit het niet onmiddellijk
toedienen van schildklierhormoon na de schildklierchirurgie.
De hypofyse zal het tekort aan schildklierhormoon aanvoelen en steeds meer TSH aanmaken, wat hier dus gewenst is.
Het tekort aan schildklierhormoon kan gepaard gaan met klachten van
koudegevoel, vermoeidheid en gewichtstoename. Andere mogelijke klachten zijn moeilijke stoelgang (constipatie) of een depressief
gevoel. Ook bij een opgewekt persoon kan dit depressief gevoel
hardnekkig zijn. Deze procedure wordt soms ook “onttrekking”
genoemd gezien er tijdelijk geen schildklierhormoon wordt gegeven.
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Behandeling

•

De nieuwere procedure bestaat uit het toedienen van synthetisch of recombinant5 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 radiojood belangrijk.
Injectie van recombinant humaan TSH geeft zelden neveneffecten maar soms is er een milde en voorbijgaande hoofdpijn of
misselijkheid.

Op basis van een aantal factoren zal er een medische voorkeur zijn voor
de klassieke procedure of de procedure met toediening van het recombinant humaan TSH.
Na de inname van het radiojood wordt een opname 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 wat
raadgevingen opdat huisgenoten en het milieu enkel blootgesteld zouden worden aan de laagst haalbare hoeveelheid van radioactiviteit. Na
deze behandeling wordt een scintigrafie6 van het hele lichaam voorzien;
hierbij kleuren de gebieden met hogere jodiumopname aan.

> Schildklierhormoon
Na de chirurgie en de eventuele aanvullende behandeling met
radiojood wordt steeds schildklierhormoon 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.

Recombinant humaan TSH: Thyroïd Stimulerend Hormoon zoals aangemaakt in een
proefbuis, en niet geïsoleerd uit hypofyseweefsels

5

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

6
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Vooruitzichten

Een teveel kan hartkloppingen, zweten, nervositeit, vermagering of
diarree veroorzaken. Een tekort kan een traag hartritme, koudegevoel,
constipatie of depressieve gevoelens geven. De hoeveelheid beschikbaar schildklierhormoon in de bloedcirculatie wordt beïnvloed 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 worden bloedafnames voor meting van de schildklierhormoonspiegels uitgevoerd. Doorgaans is een individuele dosis
eenvoudig te bepalen per patiënt, en zijn nadien slechts halfjaarlijks tot
jaarlijks bloedcontroles vereist.

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 geschat aan de hand van de grootte van de zwelling, het meten van het thyreoglobulinegehalte in het bloed (en calcitonine
in geval van medullaire schildklierkanker), en tal van andere factoren.
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Opvolging

Welke onderzoeken worden gepland na de
behandeling ?

Veiligheidshalve wordt steeds 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 papillaire en folliculaire schildklierkankers. Na wegname van de schildklier en eventuele nabehandeling met radiojood 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 de meeste gevallen wordt een halfjaar tot een jaar na de oorspronkelijke behandeling een “stimulatietest” gepland.
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Opvolging

Bij deze test is het de bedoeling een hoog TSH te bereiken, een situatie
zoals uitgelegd voor de behandeling met radiojood. Ook hier kan die
bereikt worden door een tijdelijke stop van de inname van schildklierhormoon (onttrekking) of door injecties met recombinant TSH. Meestal
wordt 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. In sommige omstandigheden wordt het onderzoek gecombineerd met een scan na toediening van een speurdosis
radiojood.
Naast een bloedname zal na een halfjaar tot een jaar eveneens een
echografisch 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 vragen.
Het resultaat van dit onderzoek een halfjaar tot een jaar na de behandeling bepaalt het verdere verloop. Bij gunstig resultaat zal er in de eerste
jaren nog zesmaandelijks en vervolgens jaarlijks een opvolgingsonderzoek zijn. Levenslange opvolging wordt aangeraden. Hoewel de kans
op herval daalt, blijft het belangrijk een eventueel laattijdig herval tijdig
op te sporen. Op basis van het bloedonderzoek zijn er nu en dan nog
aanpassingen van de hoeveelheid schildklierhormoon nodig.
In bepaalde situaties zijn herhaalde echografieën nodig (eventueel gecombineerd met een nieuwe punctie) of ook CT7- of NMR8-onderzoeken.
7
CT-scan: Computertomografie (in het medisch jargon meestal afgekort tot CAT of CTscan) 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.
8
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 schildklierkanker ?

Bij de vrouw is de vruchtbaarheid niet afgenomen na één behandeling met radiojood. Bij zwangerschapswens is het best dit te bespreken
met de arts. Zwangerschap dient strikt vermeden te worden vóór een
geplande behandeling met radiojood en binnen de eerste 6 maanden
na deze behandeling. Meestal wordt er aangeraden pas één jaar na de
behandeling met radiojood zwanger te worden. Op dat moment is een
stabiele schildklierhormoonvervanging bereikt. Ook is op dat moment
het resultaat van het opvolgonderzoek bekend.
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Kinderwens

Een gunstig resultaat is 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 verhoog je de dosis volgens de aanbevelingen van de endocrinoloog.
Bij de man kan het aantal zaadcellen verminderen 12 tot 24 maanden
volgend op de behandeling met radiojood. Het verwekken van zwangerschap wordt strikt ontraden binnen de vier maanden na behandeling
met radiojood. Afhankelijk van de dosis radiojood kan de arts vragen
voorbehoedsmiddelen te gebruiken gedurende een langere termijn. Als
de arts kan voorzien dat meerdere behandelingen nodig kunnen zijn zal
invriezing van sperma gepland worden voor de behandeling met radiojood. Invriezen van zaadcellen voor eventuele in-vitrofertilisatie later is
een allang bestaande methode.
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“

Mijn ervaringen met mijn
schildklierkanker

Op een avond, bij een pintje bier, toonde ik aan enkele vriendinnen een
raar knobbeltje in mijn hals. Iemand schrok en zei: “ga eens snel naar
de dokter”. Twee dagen later lag ik klaar voor een punctie in dat ‘knobbeltje’. Iets akeligs deed zich voor: ik kreeg namelijk zo’n druk op mijn
keel dat ik het gevoel kreeg te zullen stikken, versmacht te worden. Een
zeldzaam voorkomende reactie die achteraf niet zo gevaarlijk bleek te
zijn als eerst gevreesd.
Hoe dan ook, kort daarop kreeg ik het verdict: kanker in de schildklier
én van de kwaadaardige soort. Operatie noodzakelijk. Eerst een schok. Verder onderzoek
“Ik nam me voor dat
toonde aan dat er nog geen uitzaaiing was. Dit
dit onding er maar zo
stelde me geruster en ik nam me voor dat dit
snel mogelijk uit moest.” onding er maar zo snel mogelijk uit moest en dat
dan alles daarna oké zou zijn. “Gij gaat me niet
hebben”, zo besliste ik en dat gaf me inderdaad rust, ook bij de andere
onderzoeken, voor de operatie en daarna. Ik vroeg mijn naaste vrienden
een klein voorwerpje om als beschermende kring van zorg rond me te
vormen. Dat maakte me allemaal rustig en combattief. Eens de operatie
achter de rug, ging ik binnen de week weer aan het werk, het rotding
was eruit, er was geen uitzaaiing te zien geweest, de operatie was zeer
goed gelukt enz. Het was voorbij en daarmee uit. Maar emoties heb je
niet altijd volop in handen. Tweemaal overvielen ze me met een geweld
waar ik niet goed van was. Zeer hevige emotionele ontladingen die me
eigenlijk ook een basisrust gaven. Ik kon alles tot rust laten komen en
die rust is er nu nog.
Het is voorbij.
Joe
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Er werd een knobbel vastgesteld in mijn schildklier waarvan men niet zeker wist of het al dan niet kwaadaardig was. Daarom stemde ik in met een
volledige verwijdering van de schildklier. Achteraf bleek dit de beste keuze
want al tijdens de operatie bleek dat het een kwaadaardig gezwel was.

De nabehandeling
Om zeker te zijn dat alle schildklierweefsel weg zou zijn, volgde er een nabehandeling. De dokters en verplegers stellen je gerust door alles stap voor
stap uit te leggen. Ik wist dat ik in quarantaine moest voor minimum drie
dagen. Mijn partner zou me kunnen zien en spreken via een camera in een
aparte ruimte, maar door technische redenen was dit toen niet mogelijk.
In mijn kamer bevond zich een bed achter een loden muur, een computer met webcam, een hometrainer, een wc, een douche, een koelkast, een zetel, een TV en veel flessen water. Best is zoveel mogelijk water te drinken, zuurtjes te eten, te sporten en te douchen om
zo vlug mogelijk het radioactief jodium uit het lichaam te verwijderen.
De eerst dag overlopen ze nog eens alles met je. Het radioactief pilletje
wordt gebracht. De verpleger legt uit wat ermee te doen en dan weet
je ‘This is it’.
Vanaf dan heb je enkel nog telefonisch contact met de buitenwereld.
Ik vroeg me af hoe ik die dagen zou vullen, maar het ging behoorlijk
goed. Ik fietste vaak op de hometrainer, want ik wou vlug terug naar
huis.
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“

Schildklierkanker
de nabehandeling

Getuigenissen

Ik kon communiceren met het thuisfront, collega’s en vrienden via
de webcam.
‘s Middags werd me gevraagd op mijn bed achter de loden muur plaats
te nemen. Even later kwam er iemand binnen met mijn middagmaal, mijn
avondmaal en mijn ontbijt voor de volgende dag. Op zo’n momenten voel
je je een vreemd wezen. En 1x per dag, meestal ’s avonds, belden ze me
op om te vragen of alles oké was, of ik nog iets wenste en wat ik de volgende dag wou eten. Indien nodig kon ik natuurlijk ook altijd zelf bellen.
Mijn kamertje had een raam met uitzicht op een grasplein en een
tennisveld. ’s Avonds kwam mijn man aan het raam staan, omdat
zoals ik al gezegd had de camera niet werkte. Dit waren de moeilijkste momenten. Dan voel je hoe hulpeloos je bent, want je weet dat
jij niet alleen dit alles meemaakt. Het heeft gevolgen voor iedereen.

Het is moeilijk om te omschrijven: Je bent alleen en dan toch
weer niet. Ik kan alleen maar zeggen dat onze band sterker is
geworden. Je groeit door zo’n ervaring.
Na drie dagen werd een eerste meting gedaan. Er werd mij gevraagd in de zetel te gaan zitten en daar rustig te blijven. Een man in
een soort ruimtepak, met een toestel zoals je op TV ziet, benaderde
mij. Het toestel maakte een knetterend geluid, soms traag, soms
vlug. Kort daarna kreeg ik te horen dat ik onder de maximumnorm,
om vrij te mogen rond lopen, zat. Ik mocht naar huis! Weliswaar onder strikte voorwaarden met een blad vol met instructies. Kleine kinderen moest ik vermijden. Omdat ik drie kinderen heb, besloot ik
nog enkele dagen bij mijn schoonouders te logeren. Zo konden ze
af en toe eens bij mij langskomen en werd toch het contact beperkt.
Ik kan niet zeggen dat ik ook maar iets gevoeld heb van de
behandeling, maar emotioneel was het “niet niks!”
We zijn nu enkele jaren verder en alles is nog steeds oké. Ik voel me
goed en ben sterker geworden.
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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

nl.wikipedia.org
fr.wikipedia.org
www.doctissimo.fr
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