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Inleiding en achtergrond. 
 
Tijdens de zwangerschap ondergaat de maternale schildklierfunctie aanzienlijke veranderingen door 
toenemende behoefte aan schildklierhormoon.  
 
Onder invloed van toename van de oestrogeenconcentratie in het bloed stijgt de concentratie van 
thyroïdbindend globuline (TGB) in het bloed waardoor de spiegels van totaal T4 en T3 stijgen. Vrij T4 
(fT4) en T3 (fT3) (meest actieve hormonen) stijgen t.g.v. toename hCG concentratie. Tegelijkertijd 
daalt de concentratie van het TSH.  
 
Bij de foetus komt de hypofyse-schildklier as vanaf de 12e week langzaam op gang. Voor de 
ontwikkeling van de foetale hersenen is schildklierhormoon nodig en daarom is de foetus de eerste 
helft van de zwangerschap afhankelijk van moederlijk schildklierhormoon (T4). Een gezonde 
zwangere kan aan deze extra behoefte voldoen door meer schildklierhormoon te produceren zodat 
zij zelf euthyreoot blijft.  
 
Inadequate behandeling van zowel hypothyreoïdie als hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap kan 
leiden tot een verhoogde maternale en perinatale morbiditeit.  
 
 
Doel 
 
Formuleren van een eenduidige beleid met betrekking tot schilklierfunctiestoornissen tijdens en na 
de zwangerschap, voor de eerste en de tweede lijn, met een hoge kwaliteit van zorg voor moeder en 
kind als gevolg. 
 
 
Toepassingsgebied. 
 
Eerste- en tweedelijns verloskunde, huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde / endocrinologie, 
kindergeneeskunde / neonatologie 
 
 
Definities, oorzaken en referentiewaarden. 
 

Hypothyreoïdie. 

Aandoening waarbij sprake is van een verminderde schildklierfunctie. Kenmerkend is een verhoogde 
TSH en een verlaagd vrij T4. 
Hypothyreoïdie komt voor bij 0.6% van alle zwangeren; bij meer dan 90% o.b.v. auto immuniteit: de 
ziekte van Hashimoto (90%). Hypothyreoïdie wordt behandeld met levothyroxine (Thyrax®). 
 

Hyperthyreoïdie.  

Aandoening waarbij sprake is van een verhoogde schildklierfunctie. Kenmerkend is een verlaagde 
TSH en een verhoogd vrij T4.  
Komt voor bij 0,1-0,2% van alle zwangeren, bij meer dan 90% o.b.v. auto-immuniteit: ziekte van 
Graves. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met thyreostaticum (bij voorkeur PTU®). 
 



 
 

Auto antistoffen. 

Auto-immune schildklierziekte wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van auto-antistoffen gericht 
tegen verschillende schildkliercelcomponenten.  

Anti-TPO. 

Thyroidperoxidase antistoffen richten zich tegen de schildkliercellen waardoor de schildklier te 
weinig of geen T4/ T3 produceert. Er ontstaat een hypothyreoïdie. Deze antistoffen kunnen echter 
ook aanwezig zijn zonder schildklierfunktiestoornis. 
De aanwezigheid van TPO-antistoffen is geassocieerd met verhoogde kans op partus prematurus en 
het ontstaan van postpartum-thryreoïditis en post partum depressie. 
Er zijn geen aanwijzingen dat TPO-antistoffen schadelijk zijn voor de foetus 

TSI antistoffen. 

Thyroïd stimulerende immunoglobulines richten zich tegen de TSH receptor: dat deel van de 
schildkliercellen waar het TSH-hormoon uit de hypofyse zich aan hecht. De TSI-antistoffen gedragen 
zich als TSH-hormonen en stimuleren de schildklier tot hormoonproductie. Ook wanneer dit niet 
nodig is. De schildklier produceert te veel thyroxine: hyperthyreoïdie  
TSH-receptor-antistoffen passeren de placenta en kunnen de schildklierfunctie van de foetus 
ontregelen (zie verder: risico’s hyperthyreoïdie). Dit laatste is gelukkig zeldzaam en komt slechts voor 
bij één tot vijf procent van alle ‘Graves-zwangeren’.  
 
Oorzaken hypothyreoïdie: 
 

Primair  Auto immuniteit: Hashimoto TSI afwezig 

Secundair  Hypofysetumoren, syndroom 
van Sheehan 

TSI afwezig 

Iatrogeen  Behandelde Graves (radio actief 

jodium of chirurgisch) 

TSI aanwezig 

 
 
Oorzaken hyperthyreoïdie: 
 

Primair  Graves TSI aanwezig 

Secundair  struma, adenoom TSI afwezig 

Iatrogeen  het gebruik van lithium, 
jodiumhoudende 
contrastmiddelen of 
jodiumhoudende medicatie 
zoals amiodaron 

TSI afwezig 

 
 
 
Referentiewaarden. 
 

TSH: schilklier stimulerend hormoon 0.4 - 4.0 mU/L 

FT4: Vrij Thyroxine (T4) 9 - 24 pmol/L 

FT3: vrij Triiodothyronine (T3) 1.2 – 2.7 nmol/L 



 
 

TSI: antistoffen tegen TSH receptor (ook wel: 
TSH-R-as genoemd)  

< 2.9 U/L       = negatief 
2.9-3.3 U/L   = positief -  onzeker risico 
>3.3 U/L        = positief -  hoog risico 

Anti TPO: antistoffen tegen schildklierweefsel   < 25 IU/ml               = negatief 
25-35 IU/ml        = dubieus 
> 35 IU/ml            = positief 

Vastgestelde hypothyreoïdie  TSH > 4.0 mU/L en FT4 < 9 pmol/L  
 

Vastgestelde hyperthyreoïdie  TSH < 0.4 mU/L en FT4 > 24 pmol/L 

 
 
Risico’s. 
 
Hypothyreoïdie 

On(der)behandelde hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op 
zwangerschapscomplicaties, zoals miskraam, zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, abruptio 
placentae, anemie en bloedverlies post partum, en geeft een suboptimale foetale hersengroei en -
ontwikkeling. Foetale/neonatale hypothyreoïdie wordt gekenmerkt door: groei-, motorische- en 
verstandelijke achterstand, macroglossie, doofheid, strabismus. 
 
 
Hyperthyreoïdie 

Hyperthyreoïdie geeft een verhoogd risico op een thyreotoxische storm bij de moeder, vooral rond 
de baring en in het kraambed. De symptomen van een thyreotoxische storm zijn hoge koorts, 
tachycardie, dyspnoe en decompensatio cordis. Daarnaast is er een verhoogd risico op intra-uteriene 
groeivertraging en op vroeggeboorte. Bij de ziekte van Graves zijn TSH-R-antistoffen de oorzaak van 
de hyperthyreoïdie. Na een succesvolle behandeling van de ziekte kunnen TSH-R-antistoffen soms 
langdurig aanwezig blijven. Tijdens de zwangerschap geven TSH-R-antistoffen een verhoogd risico op 
zwangerschapscomplicaties, ook als er geen klachten en/of hyperthyreoïdie aanwezig zijn.  
De antistoffen passeren de placenta en kunnen een foetale hyperthyreoïdie veroorzaken; 
tachycardie (>160 bpm), decompensatio cordis, struma, microcefalie, hydrops en IUVD. 
 
 
 



 
 
 
Werkwijze 
 
Intake (zowel eerste- als tweedelijn) 
De schildklierfunctie wordt zo vroeg mogelijk bepaald. Bij voorkeur binnen één week na het bekend 
worden van de zwangerschap. 
 
De volgende zwangere vrouwen worden onderzocht: 
 

 een voorgeschiedenis van, of aanwezigheid van schildklierfunctiestoornis of 
schildklierchirurgie 
Toelichting: Dit is de grootste groep te onderzoeken vrouwen. Veelal gebruiken deze vrouwen 
schildkliermedicatie of hebben zij dit in het verleden gebruikt. Ook is er een reële kans op het 
vinden van laboratorium-afwijkingen; 

 verschijnselen van schildklierfunctiestoornis  
Zoals kouwelijkheid, moeheid, traagheid, obstipatie, haaruitval, brokkelige nagels, droge 
huid, gewichtstoename. Of juist hartkloppingen, tachycardie, gewichtsverlies, vergroting van 
het struma, overmatig transpireren, zenuwachtig/gejaagd gevoel; 

 hyperemesis gravidarum; 

 een struma bij lichamelijk onderzoek; 

 bestraling van hoofd of hals in voorgeschiedenis; 

 postpartum depressie in de voorgeschiedenis (optioneel); 

 andere (auto-immuun) ziekten zoals diabetes mellitus type 1, Morbus Addison, pernicieuze 
anemie, 

 systemisch lupus erythematodes (SLE), Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP), 
vitiligo, alopecia areata; 

 een schildklierfunctiestoornis bij eerstegraads familielid; 

 gebruik van de medicijnen R/amiodaron of R/lithium; 

 lage of hoge jodiumconsumptie (veganisten, vegetariërs, mensen die glutenvrij eten, recente 
toediening van jodiumhoudend contrastmiddel).  

 BMI > 40  

 subfertiliteit  

 habituele abortus 

 preterme baring in de voorgeschiedenis 

 meerling graviditeit 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
Beleid per schildklieraandoening 
 
Hypothyreoïdie 
 
Subklinische hypothyreoïdie 

Laboratorium TSH verhoogd, fT4 normaal, TSI negatief. 

Behandeling start met 25-100 microgram levothyroxine (afhankelijk 
van gewicht vrouw) en controleer om de 4-6 weken TSH. 
Verhoog met 25 microgram levothyroxine tot TSH < 2.0. 

Controle schildklierfunctie internist of huisarts met affiniteit 

Controle zwangerschap en neonaat Gynaecoloog tot aan normalisatie van de 
schildklierfunctie, daarna verloskundige. 

 
Klinische hypothyreoïdie: Hashimoto 

Laboratorium TSH verhoogd, fT4 verlaagd, TSI negatief 

Behandeling start met levothyroxine (50-100 microgram) door 
huisarts met affiniteit of internist. Bij reeds bekende 
ziekte: verhoog de dosering met 25-30%. Streefwaarde 
TSH < 2.0 mU/l. Controle TSH iedere 4-6 weken tot 30 
weken amenorroe. NB: fT4 is een veel minder 
betrouwbare assay in de zwangerschap. Instelling op 
levothyroxine bij voorkeur pre-conceptioneel, en anders 
zo snel mogelijk. Levothyroxine passeert niet of 
nauwelijks de placenta. Circa 1-2 dagen na de bevalling 
gaan de patiënten, die al levothyroxine gebruikten vóór 
de zwangerschap, terug naar de oude dosering van voor 
de zwangerschap. Bij patiënten die gestart zijn tijdens de 
zwangerschap, advies internist t.a.v. beleid 
levothyroxine. Bepaling van TSH 6-12 weken postpartum 
en na afbouwen levothyroxine 

Controle schildklierfunctie internist of huisarts met affiniteit 

Controle zwangerschap en neonaat Indien goed ingesteld verloskundige 

 
Klinische hypothyreoïdie non-Hashimoto ( iatrogene hypothyreoïdie) 

Laboratorium TSH verhoogd, fT4 verlaagd, TSI positief 

Behandeling verhoog dosering levothyroxine met 25-30% door 
huisarts, gynaecoloog of internist 

Controle schildklierfunctie internist of huisarts met affiniteit 

Controle zwangerschap en neonaat TSI negatief zorg 1e lijn. TSI positief / TSH-R sterk positief 
gynaecoloog. Grens 2.9 U/L. Controle neonaat kinderarts 
indien TSI positief, zie bijlage 1 en 3. 

 
Hyperthyreoïdie 
 
Subklinische hyperthyreoïdie 

Laboratorium TSH verlaagd, fT4 (hoog-)normaal, TSI negatief of positief 

Behandeling Geen behandeling nodig of gewenst mits TSI titer laag is. 

Controle schildklierfunctie Geen controle geïndiceerd 



 
 

Controle zwangerschap en neonaat TSI negatief (= < 2.9 U/L): controles door de 1e lijn. 

 
Doorgemaakte/goed ingestelde M. Graves, met of zonder medicatie 

Laboratorium TSH normaal/verlaagd, ft4 normaal, TSI positief 

Behandeling Geen of reeds bestaande continueren 

Controle schildklierfunctie Internist, TSH 6wk pp bepalen 

Controle zwangerschap en neonaat Met medicatie: gynaecoloog 
Zonder medicatie: 1e lijn met bepalen TSI bij intake en bij 
AD 24-28 weken. Partus met plaats indicatie in ziekenhuis 
i.v.m. navelstrengbloedafname. Dit wordt gedaan door 
parteur. Indien TSI positief (2.9 U/L of hoger), verwijzing 
naar gynaecoloog. 

 
Actieve M. Graves 

Laboratorium TSH verlaagd, fT4 verhoogd, TSI positief. 

Behandeling Internist. Start met thyreostatica, bij voorkeur pre-
conceptioneel, en anders zo snel mogelijk. Thyreostatica 
passeren de placenta. Propythiouracil (PTU) heeft de 
voorkeur; starten in een zo laag mogelijke dosering 
zonder levothyroxine (behalve als er sprake is van een 
zeldzame situatie van foetale hyperthyreoïdie). PTU geeft 
(in vergelijking met carbimazol) minder kans op 
congenitale afwijkingen, maar geeft wel een iets 
verhoogde kans op levertoxiciteit bij de moeder. Om die 
reden wordt in het eerste trimester bij voorkeur PTU 
voorgeschreven, waarna vanaf 12 weken eventueel 
wordt overgestapt op carbimazol. Chirurgie wordt zelden 
toegepast tijdens de zwangerschap. Het tweede 
trimester heeft dan de voorkeur. 

Controle schildklierfunctie Internist. Euthyreoïdie met een zo laag mogelijke 
dosering aan thyrostaticum is het streefdoel. Controle 
van TSI bij 10-14, 24-28 en 36 weken amenorroe 

Controle zwangerschap en neonaat Gynaecoloog. Reguliere zwangerschapscontroles, GUO 
(AD 20 en 30w), met daarnaast screening op foetale 
hyperthyreoïdie door middel van foetale 
basishartfrequentie bij elke controle vanaf 24 weken om 
de 2 weken (afwijkend indien persisterend > 160 bpm). 
Bij TSI sterk positief wekelijks controle foetale 
hartfrequentie in derde trimester. Screening op foetale 
groeivertraging (evt. foetaal struma) vanaf 24 weken om 
de 2 weken. Bij vermoeden van foetale hyperthyreoïdie, 
behandeling met thyreostatica in overleg met derde lijn. 
Bij partus afname navelstrengbloed voor bepaling van 
TSI, TSH en fT4. 
 
Neonatale hyperthyreoïdie is niet altijd duidelijk, vooral 
niet als de moeder thyreostatica gebruikt. Na enkele 
dagen, als de neonatale thyreostatica spiegels dalen, kan 
een neonatale thyreotoxische crisis ontstaan met een 



 
 

mortaliteit die kan oplopen tot 25 %. Naast 
schildklierfuncties uit navelstrengbloed (TSI, TSH en fT4), 
bepaling van TSI en TSH en fT4 op dag 2 tot 4 en dag 8 tot 
10. Bij symptomen van neonataal hyper- of 
hypothyreoïdie of maternaal thyreostatica-gebruik is 
klinische observatie noodzakelijk. Indien TSI positief bij 
neonaat: wekelijks TSH en fT4 tot leeftijd van 6-8 weken 
 
Thyreostatica gaan in geringe mate over in de 
moedermelk. Zowel PTU als carbimazol zijn toegestaan 
tijdens lactatie maar wel bij voorkeur zo laag mogelijk 
gedoseerd. Bij PTU < 150 mg/dag is borstvoeding geen 
probleem. Bij PTU > 150 mg/dag of carbimazol > 10 
mg/dag: wekelijks neonatale controle van TSH en fT4. Bij 
PTU > 300 mg/dag of carbimazol > 20 mg/dag: geen 
borstvoeding. Post partum kunnen exacerbaties van de 
ziekte van Graves optreden (piek 3-7 maanden 
postpartum). Bij vrouwen met algehele malaise, 
stemmingsstoornissen, tekenen van 
schildklierfunctiestoornis moet gedacht worden aan 
postpartum thyreoïditis. Bepaling van TSH en fT4 is dan 
geïndiceerd, zeker bij vrouwen met diabetes type I. 

 
 
Klinische hyperthyreoïdie non-Graves 

Laboratorium TSH verlaagd, fT4 verhoogd, TSI negatief. 

Behandeling consult internist 

Controle schildklierfunctie afhankelijk van bevindingen na consult internist 

Controle zwangerschap en neonaat gynaecoloog, afhankelijk van bevindingen na consult 
internist. 

 
 
 
Verwijzing. 
 
Indien er tijdens de screening in het eerste trimester sprake is van een afwijkende schildklierfunctie 
zal de cliënt voor consult naar de gynaecoloog worden gestuurd. Bij een goed ingestelde 
hypothyreoïdie, of een goed ingestelde hyperthyreoïdie zonder antistoffen zal de cliënt retour 
worden gestuurd naar de eerstelijn. 
 
Neonataal beleid. 
 
Het postpartum beleid van de kinderarts wordt bepaald door de TSI waarde (zie ook bijlage 1: 
flowchart NVK) en varieert van consult pp met bloedonderzoek en poliklinische opvolging tot 
klinische opname en behandeling. 
Vanaf 2.9 U/L is de TSI positief en wordt in de flowchart aangeduid met de term: bovengrens.  
Voor de duidelijkheid: TSHR-as (TSH receptor- antistoffen) is hetzelfde als TSI. 
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Bijlage 1. Flowchart NVK 
Bijlage 2. Symptomen 
 

https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Werkboeken/Congenitale-hypothyreoidie-CH


 
 
 
Bijlage 1. Flowchart NVK 
  



 
 
Bijlage 2. Symptomen 
 
 

Symptomen 

 

 
 
 
 
 
 

 
Hypothyreoïdie Hyperthyreoïdie 

habitus traagheid, gewichtstoename, 

vermoeidheid 

nervositeit, gewichtsverlies ondanks 

toegenomen eetlust, vermoeidheid en 

hyperkinesie 

huid droog, koud en bleek, myxoedeem in 

het gezicht, pasteuze huid 

warm, vochtig, overmatig transpireren, 

pretibiaal myxoedeem 

hoofd opgeblazen gezicht, opgezette 

oogleden, haaruitval 

exoftalmie, pijn in of achter de ogen, 

lichtschuwheid of verminderde visus 

hals struma, stemverandering struma 

hart bradycardie tachycardie, atriumfibrilleren 

handen 
 

tremor 


