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Samenvatting
Semaglutide heeft, door de publicatie van een aantal ge-
randomiseerde onderzoeken, recent veel aandacht ge-
kregen als mogelijke behandeling voor obesitas. In Ne-
derland is semaglutide geregistreerd als monotherapie 
van diabetes mellitus type 2, als metformine ongeschikt 
is, of als toevoeging aan bestaande glucoseverlagende 
medicatie. De recent gepubliceerde gerandomiseerde 
STEP 1, 3 en 4-onderzoeken laten zien dat semaglutide 
in staat is om een gewichtsverlies van 10 tot 15% ten 
opzichte van placebo te induceren bij personen met over-
gewicht of obesitas zonder diabetes mellitus type 2. In 
de betreffende onderzoeken werd echter niet onderzocht 
of de gewichtsafname gepaard ging met een positief ef-
fect op relevante cardiovasculaire eindpunten. Mede om 
die reden is de klinische relevantie van de gevonden ge-
wichtsafname onduidelijk. Wel lijkt het erop dat het, voor 
het behoud van het bereikte gewichtsverlies, nodig zal zijn 
semaglutide levenslang te gebruiken. Een ander nadeel 
is de hoge prijs van semaglutide. Bijwerkingen zijn voor-
al gastro-intestinaal van aard en mild tot matig in ernst. 
Voortijdig stoppen van behandeling als gevolg van bijwer-
kingen kwam in onderzoek zelden voor.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Wat is het standpunt van het Ge-Bu?
• 0,5 tot 1 mg semaglutide per week subcutaan kan bij 

personen met overgewicht of (morbide) obesitas met 
diabetes mellitus type 2 leiden tot een verbetering van 
de glycemische controle, gewichtsverlies en mogelijk 
minder cardiovasculaire complicaties.

• 2,4 mg semaglutide per week subcutaan kan bij per-
sonen met overgewicht of (morbide) obesitas zónder 
diabetes mellitus type 2 leiden tot een gemiddeld ge-
wichtsverlies van 10 tot 15%.

• Hoewel het bereiken van een normaal gewicht bij 
overgewicht en (morbide) obesitas belangrijk is voor 
het reduceren van het aantal aan overgewicht ge-
relateerde aandoeningen, is nog onduidelijk of het 
 gewichtsverlies geïnduceerd door semaglutide ge-
paard gaat met gezondheidswinst op lange termijn.

• Het lijkt op basis van het beschikbare bewijs waar-
schijnlijk dat het voor het behoud van het gewichts-
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verlies nodig zal zijn om semaglutide levenslang te 
blijven gebruiken.

• Vanwege de grote onzekerheid over mogelijke ge-
zondheidswinst, de waarschijnlijk zeer langdurige be-
handeling en de hoge prijs is het vooralsnog niet aan 
te raden om semaglutide in te zetten als behandeling 
voor overgewicht of (morbide) obesitas.

De rol van semaglutide bij obesitas
Obesitas is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt 
door een fors overgewicht, een resulterende ontregeling 
van de energiehuishouding en een verhoogd risico op een 
heel scala aan comorbiditeit.1 De behandeling van obesi-
tas kan, naast leefstijlinterventies, ook bariatrische chirur-
gie en farmacotherapie omvatten.1,2 Hierbij is farmacothe-
rapie nog niet echt ingeburgerd en kleven aan alle op dit 
moment beschikbare middelen ook forse nadelen.

Semaglutide (Ozempic®, Rybelsus®) is een glucagon-
achtig peptide (GLP)-1-agonist, ontwikkeld voor de be-
handeling van diabetes mellitus type 2. Volgens recente 
meta-analyses is semaglutide effectief in het verbeteren 
van de glycemische controle (nuchter glucose, zelfgeme-
ten glucose, gemiddeld HbA1c-percentage) en het ver-
lagen van het gewicht en de bloeddruk bij patiënten met 
(morbide) obesitas of overgewicht in combinatie met dia-
betes mellitus type 2.3,4 In Nederland is semaglutide ge-
registreerd voor monotherapie van diabetes mellitus type 
2 als metformine ongeschikt is of als toevoeging aan be-
staande glucoseverlagende medicatie.5 De richtlijnen van 
de NHG en NIV raden echter aan semaglutide pas in te  
zetten als de combinatie van metformine en een sulfonyl- 
ureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen on-
voldoende werkzaam is.6,7 Hier zijn ook de vergoedingen 
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op gebaseerd.8 Ten opzichte van de langer beschikbare 
GLP-1-agonist liraglutide, heeft semaglutide het voordeel 
dat het bij subcutane toediening slechts één keer per 
week gegeven hoeft te worden, in plaats van dagelijks. 
Daarnaast is er ook een formulering voor (dagelijkse) ora-
le toepassing beschikbaar (Rybelsus®).5

Gezien het gunstige effect van semaglutide op het ge-
wicht van patiënten met diabetes mellitus type 2, is het 
mogelijk ook toepasbaar als behandeling van (morbide) 
obesitas en overgewicht bij patiënten zonder diabetes 
mellitus.9 De klinisch relevante vraag die hieraan is gere-
lateerd, is of de met overgewicht en (morbide) obesitas 
geassocieerde comorbiditeit ook afneemt bij een door se-
maglutide geïnduceerde gewichtsafname.

In dit artikel worden drie gerandomiseerde onderzoe-
ken uit het zogenoemde STEP-programma besproken.

Effectiviteit van semaglutide

Gewichtsverlies
De vijf gerandomiseerde onderzoeken van het ‘Semaglu-
tide Treatment Effect in People with obesity’-programma 
(STEP 1 tot 5-onderzoeken) zijn opgezet om de effecti-
viteit van semaglutide te bepalen voor het induceren van 
gewichtsverlies bij personen met overgewicht of obesitas, 
met of zonder diabetes mellitus type 2.10 Alle vijf STEP-on-
derzoeken vergelijken een wekelijkse subcutane injectie 
van 2,4 mg semaglutide met placebo als toevoeging aan 
leefstijlinterventies en hebben als primair eindpunt ge-
wichtsverlies. De resultaten van de STEP 1 tot 4-onder-
zoeken zijn in 2021 gepubliceerd.11,12,13,14 Van deze studies 
includeerden de STEP 1, 3 en 4-onderzoeken proefperso-
nen zonder diabetes mellitus type 2. Deze onderzoeken 
zullen hieronder kort worden besproken. Semaglutide is 
in Europa nog niet geregistreerd voor de behandeling van 
obesitas. De FDA heeft deze nieuwe indicatie al wel goed-
gekeurd. Verder is het op grond van de gepubliceerde on-
derzoeken vooralsnog niet mogelijk om een uitspraak te 
doen over de mogelijke werkzaamheid van de orale formu-
lering van semaglutide voor de behandeling van obesitas.

STEP 1: semaglutide versus placebo
In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek werden 
1.961 personen zonder diabetes geïncludeerd met mini-
maal één onsuccesvolle afvalpoging en een BMI (Body 
Mass Index) groter dan 30 of groter dan 27 en een ge-
wichtsgerelateerde comorbiditeit (hypertensie, dyslipide-
mie, obstructieve slaapapneu, of cardiovasculaire aandoe-
ningen).11 De deelnemers werden gerandomiseerd naar 
een groep die 2,4 mg semaglutide subcutaan per week 
kreeg of naar placebo. In de groep met semaglutide wer-
den 1.306 patiënten geïncludeerd en 655 patiënten kre-
gen placebo (ratio 2:1). De maximale dosering van semag-
lutide werd bereikt na een opbouwschema van 16 weken. 
Beide groepen kregen bovendien 4-wekelijkse counseling 
voor dieet- en bewegingsinterventies. Na 68 weken was 
het gewichtsverlies in de semaglutidegroep 14,9% en  
2,4% in de placebogroep. Het verschil was 12,4% (95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) 11,5 tot 13,4). Het absolu-
te gewichtsverlies was respectievelijk 15,3 en 2,6 kg. Het 

verschil was 12,7 kg (11,7 tot 13,7). Ook de percenta-
ges deelnemers met een gewichtsafname van meer dan 
5%, meer dan 10% en meer dan 15%, en de absolute 
gewichtsafname waren statistisch significant groter in de 
semaglutidegroep.

STEP 3: semaglutide versus placebo en 
gedragstherapie
In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek werden 
611 personen zonder diabetes geïncludeerd met minimaal 
één onsuccesvolle afvalpoging en een BMI van meer dan 
30, of een BMI van meer dan 27 en een gewichtsgere-
lateerde comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, obstruc-
tieve slaapapneu, of cardiovasculaire aandoeningen).13 De 
deelnemers werden gerandomiseerd naar een groep die 
2,4 mg semaglutide subcutaan per week kreeg of naar 
placebo. In de groep met semaglutide werden 407 patiën-
ten geïncludeerd en 204 patiënten kregen placebo (ratio 
2:1). De maximale dosering van semaglutide werd bereikt 
na een opbouwschema van 16 weken. Beide groepen 
kregen ook 30 individuele intensieve sessies gedragsthe-
rapie bij semaglutide na een opbouw van dieet- en be-
wegingsinterventies tijdens de opbouwfase. Na 68 weken 
was het gewichtsverlies in de semaglutidegroep 16,0% en 
5,7% in de placebogroep. Het verschil was 10,3% (95%BI 
8,6 tot 12,0). Het absolute gewichtsverlies was 16,8 en 
6,2 kg met een verschil van 10,6 kg (8,8 tot 12,5). Ook 
de percentages deelnemers met een gewichtsafname van 
meer dan 5%, meer dan 10% en meer dan 15%, en de 
absolute afname van de buikomtrek waren statistisch sig-
nificant groter in de semaglutidegroep. De kwaliteit van 
leven, gemeten met de SF-36, werd echter niet statistisch 
significant beter.

STEP 4: continueren semaglutide versus placebo
In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek werden 
902 personen zonder diabetes geïncludeerd met mini-
maal één onsuccesvolle afvalpoging en een BMI meer 
dan 30, of een BMI meer dan 27 en een gewichtsgere-
lateerde comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, obstruc-
tieve slaapapneu, of cardiovasculaire aandoeningen).14 
Deze kregen allemaal semaglutide in een opbouwschema 
van 16 weken en vervolgens 4 weken behandeling met 
2,4 mg semaglutide subcutaan per week. In deze eerste 
20 weken was er in de gehele groep sprake van een ge-
wichtsverlies van ongeveer 11 kg. In week 20 werden 803 
personen gerandomiseerd. Na de randomisatie in een ra-
tio van 2:1 kreeg kregen 535 patiënten nog 48 weken 2,4 
mg semaglutide per week subcutaan en 268 patiënten 
kregen vanaf dat moment placebo. Beide groepen kre-
gen ook dieet- en bewegingsinterventies en maandelijkse 
counseling. Na 68 weken was het gewichtsverlies in de 
semaglutidegroep 7,9% ten opzichte van week 20, terwijl 
in de placebogroep een gewichtstoename werd gezien 
van 6,9%. Het verschil was 14,8% (95%BI 13,5 tot 16,0). 
De absolute verandering in gewicht was een verdere 
 afname van respectievelijk 7,1 kg en een toename van 6,1 
kg. Het verschil was 13,2 kg (12,0 tot 14,3). Ook het per-
centage deelnemers met een gewichtsafname van meer 
dan 5% en de absolute afname van de buikomtrek waren 
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statistisch significant groter in de semaglutidegroep. Ver-
der waren de systolische bloeddruk en de kwaliteit van 
leven, uitgedrukt als het fysieke functioneren, gemeten op 
de SF-36, significant minder verslechterd in de semaglu-
tidegroep.

Cardiovasculaire complicaties
Twee eerdere gerandomiseerde onderzoeken (SUSTAIN 
6 en PIONEER 6) hebben laten zien dat het risico op grote 
cardiovasculaire complicaties met ongeveer 2% afneemt 
bij gebruik van semaglutide door patiënten met diabetes 
mellitus type 2 (NNT ongeveer 50).15,16,17,18 Deze studies 
waren echter niet opgezet om dit verschil aan te tonen. 
Hierdoor zou sprake kunnen zijn van selectieve rapporta-
ge, waarbij dit eindpunt alleen gerapporteerd wordt bij stu-
dies waar een significant voordeel wordt gezien. Daarom 
moeten het nu lopende SELECT-onderzoek (subcutane 
toediening bij patiënten zonder diabetes mellitus) en het 
SOUL-onderzoek (orale inname bij patiënten met diabetes 
mellitus type 2) uitsluitsel geven over dit mogelijke gunsti-
ge effect.19,20

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intes-
tinaal van aard en mild tot matig in ernst (misselijkheid, 
diarree, overgeven en constipatie). Deze kwamen in de 
semaglutidegroep ongeveer 15 tot 25% meer voor dan 
in de placebogroep. Ernstigere bijwerkingen waren zeld-
zaam en meestal ook gastro-intestinaal, met enkele bij-
werkingen gerelateerd aan de galblaas (cholelithiasis), 
pancreas (pancreatitis) en lever (cholestase). Het risico 
op hypoglykemie was minimaal. Voortijdig stoppen van de 
behandeling als gevolg van bijwerkingen kwam in de se-
maglutidegroep tussen de 0,2 en 4% vaker voor dan in de 
placebogroep.

Beschouwing

Klinische relevantie van gewichtsverlies
Gewichtsverlies of gezondheidswinst?
Het primaire eindpunt van alle STEP-onderzoeken was 
gewichtsverlies. Het lijkt voor de hand liggend dat ge-
wichtsverlies bij personen met overgewicht of (morbide) 
obesitas leidt tot gezondheidswinst. Om een goede afwe-
ging te kunnen maken tussen de voor- en nadelen van 
behandeling, is het echter van belang om de werkelijke 
gezondheidswinst en niet de verwachte mogelijke ge-
zondheidswinst te beschouwen. De klinische relevantie 
van gewichtsverlies op zich is echter beperkt. Verbeterin-
gen in cardiovasculaire risicofactoren worden niet con-
sistent waargenomen na een gewichtsverlies van 5% of 
meer en blijken onder meer afhankelijk van de methode 
van induceren van het gewichtsverlies. Studies zouden 
daarom eigenlijk geen gewichtsverlies maar een relevante 
gezondheidswinst, zoals een vermindering van cardiovas-
culaire complicatie, moeten meten.21,22

Resultaten niet zonder meer te extrapoleren
Relevante verbeteringen van het cardiovasculaire risico 
als gevolg van gewichtsverlies lijken vooral op te treden bij 

personen die eerst een duidelijk verhoogd cardiovasculair 
risico hadden.23 Het mogelijke effect op cardiovasculaire 
complicaties, zoals gezien in de SUSTAIN 6 en PIONEER 
6-onderzoeken, is dan ook niet zonder meer te extrapole-
ren naar personen zonder diabetes mellitus type 2.15,16 Ten 
eerste hebben deze personen een duidelijk lager cardio-
vasculair risico dan personen met een vergelijkbaar over-
gewicht en daarnaast ook diabetes mellitus type 2. Ten 
tweede kan de afname van het aantal cardiovasculaire 
complicaties mede worden veroorzaakt door een norma-
lisering van het plasmaglucose. Een dergelijke normalise-
ring is bij personen zonder diabetes uiteraard niet mogelijk. 
Er werd in de STEP-onderzoeken wel een milde verlaging 
van de systolische bloeddruk (ongeveer 4 mmHg) en een 
verbetering van het lipidenprofiel (onder andere 6% verla-
ging van het totaalcholesterol) gerapporteerd, maar de kli-
nische relevantie hiervan is onduidelijk. Het is aan de hand 
van de beschikbare gegevens dan ook niet duidelijk of het 
geobserveerde gewichtsverlies bij gebruik van semagluti-
de ook gepaard gaat met een relevante gezondheidswinst, 
dit zal onder andere uit het SELECT-onderzoek moeten 
blijken.19

Gewichtsverlies relatief gering
Tot slot, moet nog opgemerkt worden dat het geobser-
veerde gewichtsverlies in deze onderzoeksgroep geen 
aanleiding geeft tot een normalisering van het gewicht. 
In alle drie de besproken STEP-onderzoeken werden ge-
wichtsafnames van 10 tot 15% gezien, ten opzichte van 
placebo. Bij de onderzochte personen komt dit overeen 
met een afname van het gewicht van een gemiddelde van 
ongeveer 105 kg naar tussen de 90 en 95 kg. De over-
eenkomstige verandering in BMI was van gemiddeld 38 
naar gemiddeld 32. Mogelijk is dit ook de reden dat er 
geen verbetering in de kwaliteit van leven werd gezien in 
de STEP 3.13

Dus, hoewel ieder gewichtsverlies in deze groep in 
principe positief is, is er vooralsnog geen direct bewijs van 
gezondheidswinst. Extrapolatie van gezondheidswinst die 
in andere studies werd gezien is niet zonder meer mo-
gelijk. Hoewel het aannemelijk lijkt dat er enige gezond-
heidswinst zal zijn, is de mate van deze winst onmogelijk te 
schatten en daarmee dus ook niet goed tegen de nadelen 
van deze therapie af te wegen.

Behandelduur
In de in dit artikel besproken STEP-onderzoeken werd 
het geobserveerde gewichtsverlies gerealiseerd in 68 
weken. Het STEP 4-onderzoek liet enerzijds zien dat er al 
gewichtsverlies optrad in de eerste 20 weken (ongeveer 
10%). Anderzijds liet dit onderzoek ook zien dat bij het 
staken van semaglutide de patiënt na deze 20 weken het 
verloren gewicht grotendeels weer aankwam, ondanks 
de voortzetting van de dieet- en bewegingsinterventies. 
Over het effect van stoppen met semaglutide na langdu-
riger gebruik is nog niets bekend. Wat wel opvalt is dat in 
de publicaties van zowel de STEP 1 als de STEP 3 het 
gewicht na 75 weken (7 weken na het stoppen van de 
behandeling) niet gerapporteerd wordt. Dit zou volgens 
het protocol wel gemeten moeten zijn. Dat dit vervolgens 
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niet gerapporteerd wordt roept dan ook de vraag op of 
er na 75 weken misschien een gewichtstoename was, 
ten opzichte van week 68, zoals ook de resultaten van 
de STEP 4 doen vermoeden. Dit en de resultaten van 
de STEP 4 suggereren dat het een reële mogelijkheid is 
dat semaglutide niet gestopt kan worden zonder direct 
nadelig effect op het gewicht. In dit geval zou semaglu-
tide levenslang gegeven moeten worden. Een volgende 
belangrijke overweging is dan of het gewichtsverlies bij 
dergelijke langdurige behandeling verder door kan zetten. 
Dit lijkt echter niet het geval te zijn. Alle drie de besproken 
STEP-onderzoeken laten een duidelijke afvlakking van de 
curve van gewichtsverlies zien na een behandelingsduur 
tussen de anderhalf en twee jaar.11,13,14 De in deze on-
derzoeken gevonden gewichtsverliezen lijken dan ook het 
maximum dat op lange termijn haalbaar is met semagluti-
de in deze dosering.

Achtergrondinformatie

Kosten
De behandeling van diabetes mellitus type 2 met semag-
lutide kost ongeveer €1.500 per jaar en is daarmee 20 tot 
40 keer duurder dan behandeling met metformine, glicla-
zide, of NPH-insuline. Hiermee is semaglutide momenteel 
het duurste medicijn dat voor deze indicatie beschikbaar 
is.24 Bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 wordt 
1 mg semaglutide per week subcutaan gegeven (of 14 
mg oraal). Het lijkt aannemelijk dat de toepassing van 2,4 
mg per week subcutaan aanzienlijk duurder zal zijn en in 
de buurt van de €3.600 uit zal komen. Dit is echter nog 
niet zeker, omdat er nog geen subcutane toedieningsvorm 
is waarmee deze dosering exact kan worden bereikt. De 
orale formulering is, ondanks de hogere dosering van 14 
mg, niet duurder dan 1 mg subcutaan.

Voor een volledige analyse van de kosteneffectiviteit 
zouden de werkelijke kosten van behandeling met semag-
lutide onder andere afgewogen moeten worden tegen de 
kosten die op lange termijn bespaard worden, door het in-
duceren van gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht 
en (morbide) obesitas. Aangezien er nog onvoldoende be-
kend is over de gezondheidswinst op de lange termijn, kan 
hier op dit moment echter nog niets over gezegd worden. 
Wat wel duidelijk is, is dat voor dezelfde of lagere kosten 
ook verschillende andere interventies beschikbaar zijn die 
gewichtsverlies kunnen induceren.

Subcutaan versus oraal en dosering
Semaglutide wordt gebruikt bij diabetes mellitus type 2 
zowel subcutaan (0,5 tot 1 mg per week) als oraal (14 
mg per dag).24 Voor het induceren van gewichtsverlies 
bij personen met overgewicht of obesitas zonder diabe-
tes is alleen subcutane toepassing (2,4 mg per week) 
onderzocht. Wel wordt er tijdens de titratiefase van de 
STEP-onderzoeken ook al een deel van het gewichts-
verlies gezien, terwijl de dosering van 2,4 mg per week 
nog niet bereikt is. Dit lijkt te suggereren dat lagere do-
seringen mogelijk ook effectief zijn. Of dergelijke lagere 
doseringen ook op de langere termijn effectief zijn voor 
het induceren en behouden van gewichtsverlies in deze 

groep is echter nog niet bekend. De orale toepassing van 
semaglutide is in deze groep nog helemaal niet onder-
zocht.

Details beschreven onderzoek

STEP 111

 Opzet: gerandomiseerd, dubbelblind, placeboge-
controleerd onderzoek in 129 centra in 16 landen 
en Azië, Europa en Noord en Zuid-Amerika
 Insluitingscriteria: 18 jaar of ouder, minimaal 
1 onsuccesvolle poging om zelf af te vallen en 
een BMI > 30 of een BMI > 27 in combinatie met 
minimaal 1 gewichtsgeassocieerde comorbiditeit 
(hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu, 
of cardiovasculaire aandoeningen)
 Belangrijke uitsluitingscriteria: diabetes, meer 
dan 6,5% HbA1c, geschiedenis van chronische 
 pancreatitis, acute pancreatitis in de laatste 90 da-
gen, eerdere chirurgische behandeling van overge-
wicht, of behandeling van overgewicht in de laatste 
90 dagen
Interventie: er werden 2 interventies vergeleken:
 1.  52 weken 2,4 mg semaglutide per week sub-

cutaan (na een opbouwschema van 16 weken) + 
4-wekelijkse counseling voor dieet- en 
bewegingsinterventies

2.  68 weken placebo + 4-wekelijkse counseling 
voor dieet- en bewegingsinterventies

 Primair(e) eindpunt(en) en looptijd: percen-
tage verandering in gewicht en percentage deel-
nemers met 5% of meer gewichtsafname na een 
behandelingsduur van 68 weken
 Beoogd patiëntenaantal en power: 1.950 
patiënten waren nodig om met 99% effectieve po-
wer een verschil aan te kunnen tonen op 1 van de 
co-primaire eindpunten of de secundaire eindpun-
ten, waarbij getest werd in een vooraf vastgestelde 
volgorde
 Randomisatie: 2:1 ratio, via een internet-geba-
seerd interactief computersysteem
 Blindering: behandelingen waren geblindeerd voor 
patiënten en onderzoekers
 Geanalyseerde populatie: intention-to-treat
 Aantal ingesloten patiënten: 1.961 (1.306 
semaglutidegroep + 655 placebogroep)
 Trialregistratie: clinicaltrials.gov: NCT03548935
 Financiering: Novo Nordisk
 Belangenverstrengeling: 14 van de 14 auteurs, 
van wie allen directe financiële relaties met Novo 
Nordisk, 3 in dienst van Novo Nordisk, waarvan 2 
ook in het bezit van aandelen Novo Nordisk

STEP 313

 Opzet: gerandomiseerd, dubbelblind, placeboge-
controleerd onderzoek in 41 centra in de Verenigde 
Staten van Amerika
 Insluitingscriteria: 18 jaar of ouder, minimaal 
1 onsuccesvolle poging om zelf af te vallen en 
een BMI > 30 of een BMI > 27 in combinatie met 
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minimaal 1 gewichtsgeassocieerde comorbiditeit 
(hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu, 
of cardiovasculaire aandoeningen)
 Belangrijke uitsluitingscriteria: diabetes, meer 
dan 6,5% HbA1c, meer dan 5 kg verandering van 
gewicht in de laatste 90 dagen, of geplande behan-
deling van obesitas door chirurgische ingreep of 
een apparaat voor gewichtsverlies
Interventie: er werden 2 interventies vergeleken:
1.  52 weken 2,4 mg semaglutide per week sub-

cutaan (na een opbouwschema van 16 weken) + 
30 individuele intensieve gedragstherapeutische 
sessies (na een opbouw van dieet- en bewe-
gingsinterventies tijdens de opbouwfase van de 
semaglutide)

2.  68 weken placebo + dezelfde dieet- en bewe-
gingsinterventies als de semaglutidegroep

 Primair(e) eindpunt(en) en looptijd: percen-
tage verandering in gewicht en percentage deel-
nemers met 5% of meer gewichtsafname na een 
behandelingsduur van 68 weken
 Beoogd patiëntenaantal en power: 600 pa-
tiën ten waren nodig om met 86% effectieve power 
een verschil aan te kunnen tonen op 7 hiërarchisch 
geteste eindpunten en 99% power voor de co-pri-
maire eindpunten
 Randomisatie: 2:1 ratio in blokken van 9, via een 
internet-gebaseerd, interactief computersysteem
 Blindering: behandelingen waren geblindeerd voor 
patiënten en onderzoekers
 Geanalyseerde populatie: intention-to-treat
 Aantal ingesloten patiënten: 611 (407 semag-
lutidegroep + 204 placebogroep)
 Trialregistratie: clinicaltrials.gov: NCT03611582
 Financiering: Novo Nordisk
 Belangenverstrengeling: 12 van de 12 auteurs, 
van wie allen directe financiële relaties met Novo 
Nordisk, 1 in dienst van Novo Nordisk, 1 getrouwd 
met iemand in dienst van Novo Nordisk en 1 in het 
bezit van aandelen Novo Nordisk

STEP 414

 Opzet: gerandomiseerd, dubbelblind, placeboge-
controleerd onttrekkingsonderzoek in 73 centra in 
10 landen
 Insluitingscriteria: 18 jaar of ouder, minimaal 
1 onsuccesvolle poging om zelf af te vallen en 
een BMI > 30 of een BMI > 27 in combinatie met 
minimaal 1 gewichtsgeassocieerde comorbiditeit 
(hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu, 
of cardiovasculaire aandoeningen)
 Belangrijke uitsluitingscriteria: diabetes, meer 
dan 6,5% HbA1c, meer dan 5 kg verandering van 
gewicht in de laatste 90 dagen
 Interventie: er werden 2 interventies vergeleken:
1.  4 weken 2,4 mg semaglutide per week sub-

cutaan (na een opbouwschema van 16 weken), 
gevolgd door nog 48 weken 2,4 mg semaglutide 
per week subcutaan + 30 individuele intensieve 
gedragstherapeutische sessies (na een opbouw 

van dieet- en bewegingsinterventies tijdens de 
opbouwfase van de semaglutide)

2.  zelfde opbouwschema en 4 weken 2,4 mg se-
maglutide per week subcutaan, gevolgd door 48 
weken placebo + dezelfde dieet- en bewegings-
interventies als de semaglutidegroep

 Primair(e) eindpunt(en) en looptijd: percenta-
ge verandering in gewicht na een behandelingsduur 
van 68 weken
 Beoogd patiëntenaantal en power: 750 
pa tiënten waren nodig om met 95% power een 
verschil aan te kunnen tonen op de hiërarchisch 
geteste primaire en secundaire eindpunten
 Randomisatie: na 4 weken behandeling met 2,4 
mg semaglutide per week subcutaan (week 20), 2:1 
ratio in blokken van 6, via een internet-gebaseerd, 
interactief computersysteem
 Blindering: behandelingen waren geblindeerd voor 
patiënten en onderzoekers
 Geanalyseerde populatie: intention-to-treat
 Aantal ingesloten patiënten: 803 (535 semag-
lutidegroep + 268 placebogroep)
 Trialregistratie: clinicaltrials.gov: NCT03548987
 Financiering: Novo Nordisk
 Belangenverstrengeling: 13 van de 14 auteurs, 
van wie 12 directe financiële relaties met Novo Nor-
disk, 2 in het bezit van aandelen van Novo Nordisk, 
waarvan 1 in dienst van Novo Nordisk
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Samenvatting
In dit eerste artikel van een drieluik over de invloed van 
geneesmiddelen op de schildklier wordt de invloed be-
sproken die geneesmiddelen kunnen hebben op de resul-
taten van laboratoriumbepalingen van schildklierwaarden. 
Er wordt met name ingegaan op de vraag of dit kan leiden 
tot een verkeerde diagnose en onterechte behandeling. 
Is het mogelijk dat een laboratoriumuitslag het beeld kan 
geven van een schildklierstoornis zonder dat er daadwer-
kelijk sprake is van een stoornis? Van veel geneesmidde-
len is bekend dat zij invloed hebben op de waarden van 
de schildklierhormonen (T4 en T3), maar zelden is er ook 
een effect op de waarde van thyroïdstimulerend hormoon 
(TSH). Omdat de bepaling van TSH de hoeksteen is in de 
diagnostiek bij verdenking van een schildklierstoornis, kan 
bij een TSH-waarde die binnen de normale grenzen valt, 
een stoornis vrijwel worden uitgesloten. Alleen van amio-
daron en biotine is bekend dat zij effect kunnen hebben 
op de TSH-waarde. Dit kan tot verwarring leiden bij de in-
terpretatie van een laboratoriumuitslag. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
Wat is het standpunt van het Ge-Bu?
• Van verschillende geneesmiddelen is bekend dat zij 

invloed hebben op de waarden van T3 en T4. Genees-
middelen veroorzaken zelden een afwijkende uitslag 
van TSH.

• Gebruik van amiodaron of biotine (vitamine B8) kan re-
sulteren in afwijkingen in de TSH-waarden zonder dat 
er sprake is van een stoornis in de schildklierfunctie.

• Vanwege de mogelijke afwijkingen in de TSH-waar-
den is het belangrijk dat de arts op de hoogte is van 
het gebruik van geneesmiddelen, en ook van eventue-
le vrij verkrijgbare middelen die mogelijk invloed kun-
nen hebben op de diagnostiek.

• Biotine is een voedingssupplement dat vrij verkrijg-
baar is en daardoor meestal niet vermeld wordt op het 
medicatie-overzicht van een patiënt.

Hoe beïnvloeden geneesmiddelen de 
schildklier?

Wanneer het vermoeden bestaat dat een patiënt een 
schildklierstoornis heeft, wordt begonnen met het stellen 
van de diagnose, ondersteund door laboratoriumbepalin-
gen en eventueel gevolgd door aanvullende beeldvorming 
(schildklierscintigram). Ook kan bij onbegrepen klachten, 

zoals gewichtstoename of vermagering en enkele andere 
aandoeningen zoals hartfalen, atriumfibrilleren en demen-
tie, een bepaling van de waarden van het thyroïdstimule-
rend hormoon (TSH) geïndiceerd zijn.1 Bij een bevestigde 
diagnose volgt een gerichte behandeling van de schild-
klierstoornis. Van steeds meer geneesmiddelen is bekend 
dat zij de diagnose of behandeling van schildklieraandoe-
ningen kunnen verstoren. In een recent overzichtsartikel 
worden de geneesmiddelen besproken die invloed hebben 
op de schildklierfunctie en op de diagnostiek van schild-
klieraandoeningen.2 Deze publicatie onderscheidt drie 
manieren hoe geneesmiddelen invloed kunnen hebben op 
de schildklieraandoeningen: (1) beïnvloeden van schild-
kliergerelateerde laboratoriumuitslagen, (2) veroorzaken of 
verergeren van schildklierstoornissen en (3)  beïnvloeden 
van de behandeling van een schildklierstoornis. Deze drie 
manieren worden in drie afzonderlijke artikelen besproken.

Deel 1 van een drieluik
In dit eerste artikel komen (genees)middelen aan bod die 
een onverwachte uitslag bij schildklierdiagnostiek kunnen 
veroorzaken. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld verande-
ringen in schildklierwaarden veroorzaken, zonder de werke-
lijke schildklierfunctie te beïnvloeden. Zo lijkt er op basis van 
de laboratoriumuitslag sprake te zijn van een schildklier-
aandoening, terwijl daarvan in werkelijkheid geen sprake is.

Er is een aantal bekende oorzaken van afwijkende 
schildklierwaarden waaronder fysiologische veranderin-
gen bij de patiënt zelf, zoals zwangerschap. Ook kan door 
niet-schildklier gerelateerde ziekten (non-thyroidal illnes-
ses) de hypofyse-schildklieras verstoord raken (zie Ach-
tergrondinformatie).3 Ook kunnen bepaalde bij de patiënt 
aanwezige antistoffen interfereren met laboratoriumbe-
palingen. Al deze (mogelijke) oorzaken vallen buiten de 
scope van dit artikel.

Werkwijze en totstandkoming adviezen
In dit artikel wordt uitgelegd door welke werkingsmecha-
nismen geneesmiddelen invloed kunnen uitoefenen op de 
laboratoriumbepalingen, de resultaten en de bijbehoren-
de diagnose. Ook wordt advies gegeven op welke manier 
zorgverleners hier rekening mee kunnen houden.

De informatie over de te bespreken geneesmiddelen 
komt uit het recente overzichtsartikel.2 Deze lijst wordt 
aangevuld met de geneesmiddelen die laboratoriumuitsla-
gen op klinisch relevante wijze kunnen beïnvloeden en die 
daarom in Nederland worden meegenomen in de medica-
tiebewaking rondom schildklierstoornissen.2,4,5,6

INVLOED VAN GENEESMIDDELEN OP SCHILDKLIERWAARDEN
Schildklier en geneesmiddelen deel 1
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(Genees)middelen met mogelijke invloed op 
de diagnostiek 

Afwijkende waarden zonder 
schildklierstoornis
Van enkele (genees)middelen is bekend dat zij bij eu-
thyreote patiënten een laboratoriumbeeld kunnen geven 
dat mogelijk kan worden aangezien voor een schildklier-
stoornis. Hierbij gaat het vrijwel altijd om verhoogde of 
 verlaagde waarden van de schildklierhormonen zelf (vrij 
of totaal T4 of T3).

7 Wanneer verstoringen in het laborato-
riumbeeld worden veroorzaakt door geneesmiddelen, zal 
de patiënt, die geen verstoorde schildklierfunctie heeft, in 
het algemeen ook geen symptomen ervaren die horen bij 
schildklierproblemen.

Een voorbeeld hiervan is licht verhoogde TSH-waar-
den in combinatie met een verhoogd vrij T4 (thyroxine). Dit 
zou kunnen duiden op een zeldzaam TSH-producerend 
hypofyseadenoom of schildklierhormoonresistentie, maar 
het komt vaker voor dat er sprake is van een geneesmid-
deleffect bij patiënten die bijvoorbeeld heparines of amio-
daron gebruiken.2,8

De geneesmiddelen met de meest relevante invloed 
worden hieronder besproken. Een samenvatting van de in-
vloed van deze middelen op de laboratoriumwaarden, het 
achterliggende mechanisme en de schildklieraandoening 
die door afwijkende laboratoriumwaarden ten onrechte 
kan worden gesuggereerd, is weergegeven in tabel 1.

Amiodaron
Amiodaron wordt gebruikt bij diverse hartritmestoornissen 
en is verantwoordelijk voor uiteenlopende effecten op de 
schildklierfunctie van een patiënt. Dit maakt het interpre-
teren van schildklierwaarden bij een patiënt die amiodaron 
gebruikt complex. 

De meeste euthyreote patiënten die beginnen met 
een behandeling met amiodaron, blijven gedurende de be-
handeling ook euthyreoot.9 Uit een prospectieve studie is 
gebleken dat 89% van de met amiodaron behandelde pa-
tiënten euthyreoot bleef na een gemiddelde follow-up van 
16 maanden.10 Amiodaron kan echter ook daadwerkelijk 
hypo- of hyperthyreoïdie veroorzaken, vaak bij patiënten 
die al een onderliggende aandoening hebben. Hier wordt 
verder op in gegaan in deel 2 van dit drieluik.

Amiodaron en diens actieve metaboliet desethylamio-
daron remmen de perifere omzetting van T4 naar T3 (tri-jo-
dothyronine/liothyronine). Hierdoor neemt de T3-concen-
tratie af en wordt via de hypofyse-schildklieras de afgifte 
van thyrotropine-‘releasing’-hormoon (TRH) en TSH ge-
stimuleerd (zie Achtergrondinformatie). TSH zorgt voor 
meer aanmaak en afgifte van T4, dat verder accumuleert 
omdat de omzetting naar T3 nog steeds geremd wordt.2 
Daarnaast remt amiodaron ook de opname van T4 in som-
mige organen waardoor ook een stijging van T4 en vrij T4 

optreedt.8 
Het netto-effect van deze veranderingen is een 

TSH-waarde die hoognormaal of soms verhoogd is, hoge 
waarden van totaal en vrij T4 en een T3-waarde die laag-
normaal is. De verhoogde vrije T4-waarde zou (onterecht) 
aangezien kunnen worden voor een primaire thyreotoxi-
cose, en de combinatie van verhoogde waarden voor TSH 

en vrij T4 voor een TSH-producerend hypofyse-adenoom 
of voor schildklierhormoonresistentie.2 Een normaal TSH, 
ook in aanwezigheid van een verhoogd vrij T4, wijst bij ge-
bruik van amiodaron op een normale productie van schild-
klierhormonen. Om deze redenen wordt voor patiënten die 
amiodaron gebruiken, een bovengrens van het bereik voor 
vrij T4 gehanteerd die 25% hoger ligt dan bij patiënten die 
geen amiodaron gebruiken.8

Biotine
Biotine, ofwel vitamine B8, is een wateroplosbaar vitami-
ne die voorkomt in voeding zoals zuivel, orgaanvlees en 
peulvruchten en het speelt een rol bij de vorming van 
vetzuren. Een adequate inname voor volwassenen is  
40 µg per dag.11 Biotine is ook vrij verkrijgbaar als voe-
dingssupplement in doseringen van 300 µg tot 10.000 µg. 
In verkoopclaims wordt gewezen op de positieve invloed 
van biotine op een gezonde huid, haar en nagels. Hoewel 
er enkele publicaties zijn verschenen, is het bewijs voor 
deze gezondheidsclaims vooralsnog onvoldoende.12,13 
Een epidemiologisch onderzoek over de periode 1999 tot 
2016 in de Verenigde Staten liet zien dat er sprake was 
van een toename van de prevalentie van het gebruik in de 
tijd, waarbij in de loop van de tijd ook hogere doses wer-
den gebruikt. In 2015 en 2016 bedroeg de totale preva-
lentie van het gebruik van meer dan 1 mg per dag 2,8%.14 
Hoewel cijfers ontbreken, is het aannemelijk dat er sprake 
is van een vergelijkbare trend in Nederland.

Als voedingssupplement is biotine doorgaans niet op-
genomen in het medicatie-overzicht van een patiënt. Sinds 
enige tijd wordt biotine in suprafysiologische doseringen 
(100 tot 300 mg per dag) onderzocht bij patiënten met 
multiple sclerose, vanwege een mogelijk positief effect 
op myelineherstel en bescherming tegen degeneratie van 
axonen.15

Biotine kan de uitslag verstoren van laboratoriumbe-
palingen, waaronder ook de bepaling van TSH, die ge-
bruikmaken van een methode op basis van de hulpstoffen 
streptavidine en biotine. Indien biotine in grote hoeveelhe-
den aanwezig is in het bloed van de patiënt, bijvoorbeeld 
door gebruik van supplementen, kan deze overmaat bioti-
ne de aanwezige bindingsplaatsen van streptavidine bezet 
houden, waardoor een onterecht verlaagde uitslag gevon-
den wordt. In Nederland wordt in 70% van de laboratoria 
gebruik gemaakt van dergelijke bepalingen en ook bij de 
bepaling van TSH, vrij T3 en vrij T4 worden deze gebruikt. 
Door gebruik van biotine kunnen foutieve waarden gevon-
den worden waarbij TSH verlaagd is en vrij T3 en vrij T4 
verhoogd zijn.6,15

De mate van interferentie door biotine wordt voorna-
melijk bepaald door de plasmaspiegel, waarbij een plas-
maspiegel van 20 µg/L al interferentie laat zien op de veel 
gebruikte assays in Nederland.16,17 Vanaf een dosering 
van 2 mg/kg per dag voor kinderen en 10 mg per dag voor 
volwassenen is interferentie met laboratoriumuitslagen 
aangetoond.16,18 Een minimumdosering die veilig gebruikt 
kan worden zonder kans op interferentie is vooralsnog 
niet vastgesteld. Ook is het bij vrij verkrijgbare handels-
preparaten soms lastig om de werkelijke dagdosering te 
bepalen. Dit onderstreept het belang om ook te denken 
aan het eventuele gebruik van vrij verkrijgbare biotine als 
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voedingssupplementen wat mogelijk niet bekend is bij 
de zorgverlener. Zo mogelijk wordt biotinegebruik voor-
afgaand aan een laboratoriumbepaling gestaakt. Hierbij 
kunnen de volgende termijnen worden aangehouden: bij 
multivitaminenpreparaten met minder dan 300 µg biotine: 
ten minste 1 dag vóór de bloedafname staken en bij sup-
plementen met meer dan 300 µg biotine: ten minste 4 
dagen vóór de bloedafname staken.19

Heparine
Zowel gefractioneerd als ongefractioneerd heparine 
kan zorgen voor beïnvloeding van de resultaten van la-
boratoriumbepalingen van schildklierhormonen. Hepari-
ne verhoogt namelijk de lipoproteïnelipaseactiviteit door 
het enzym vrij te maken vanuit het vasculaire endotheel. 
Lipoproteïnelipase zorgt voor de omzetting van triglyceri-
den in vrije vetzuren. Deze vetzuren verdringen de schild-
klierhormonen T3 en T4 van hun bindingsplaatsen aan 
plasma-eiwitten. Hierdoor kunnen hoge waarden gevon-
den worden van vrij T3 en vrij T4. Deze competitie voor de 
bindingsplaatsen vindt al plaats in de patiënt, maar werkt 
ook door na bloedafname in de afnamebuis. TSH-waarden 
worden nauwelijks beïnvloed.2 Wanneer alleen TSH be-
paald wordt, is de kans om een afwijkende waarde te vin-
den door heparinegebruik zeer klein. Het advies is daarom 
om TSH en eventueel totaal T4 te bepalen en eventueel 
kan de bepaling van schildklierwaarden 24 uur na staken 
herhaald worden.2,6

Overige interacties
Doordat schildklierhormonen T3 en T4 vooral gebonden 
zijn aan plasma-eiwitten zoals thyroxinebindend globuline 
(TBG), kunnen veranderingen in de concentratie van TBG 
ook zorgen voor afwijkende waarden van schildklierhor-
monen. TBG is een transporteiwit voor schildklierhormo-
nen. Zo is bekend dat fluorouracil, perfenazine, heroïne en 
methadon kunnen zorgen voor verhoogde TBG-concen-
traties. Door deze verhoogde TBG-concentraties wordt 
meer schildklierhormoon gebonden en dit veroorzaakt 
hogere concentraties van totaal T3 en T4. Daartegenover 
staan andere geneesmiddelen die kunnen zorgen voor 
lagere TBG-concentraties, zoals hoge doseringen andro-
genen, corticosteroïden, asparaginase, danazol en niacine 
(vitamine B3). 

Daarnaast is bekend dat fenytoïne en carbamazepine 
zorgen voor verdringing van schildklierhormonen van hun 

bindingseiwitten. Ook salicylaten, (hoge doseringen van) 
furosemide en sommige NSAID’s kunnen T4 verdringen 
van de binding aan TBG. Deze effecten zijn echter over 
het algemeen niet klinisch relevant.2

Bepaling TSH-waarden 
In het verleden was het soms een diagnostische uitdaging 
om afwijkende schildklieruitslagen (vrij/totaal T4 en T3) 
goed te interpreteren en er zijn veel patiënten onterecht 
behandeld voor een schildklierstoornis. Tegenwoordig 
wordt een schildklierstoornis vastgesteld op basis van een 
TSH-bepaling, waardoor onterechte diagnoses en daar-
mee samenhangende behandeling op basis van alleen 
afwijkende T4/T3-waarden nog nauwelijks voorkomen.

De kans dat een patiënt die wel daadwerkelijk een 
schildklierstoornis heeft (hypothyreoïdie of hyperthyreo-
idie) bij schildklierdiagnostiek een normaal beeld van 
schildklierwaarden heeft, is uiterst klein. Met de huidige, 
derdegeneratieassays voor bepaling van TSH wordt een 
sensitiviteit en specificiteit van 92% en 100% behaald 
voor euthyreoïdie, van 100% en 93% voor hypothyreo-
idie en 100% en 99% voor hyperthyreoïdie, waardoor 
valsnegatieve testuitslagen bij zieke personen vrijwel niet 
voorkomen. Op basis hiervan kan gesteld worden dat een 
normale TSH-waarde praktisch bewijzend is voor een nor-
maal functionerende schildklier.1

Er zijn geen geneesmiddelen bekend die bij een pati-
ent met een afwijkende schildklierfunctie kunnen zorgen 
voor een ‘normaal’ laboratoriumbeeld.

Achtergrondinformatie

Werking van de schildklier
De schildklierhormonen T4 (thyroxine) en T3 (tri-jodothy-
ronine/liothyronine) worden in de schildklier aangemaakt. 
Zowel de aanmaak als de afgifte van deze hormonen staat 
onder invloed van de hypothalamus-hypofyse-schild-
klieras (figuur 1). De hypothalamus geeft het hormoon 
‘thyrotropin releasing hormone’ (TRH) af onder invloed 
van onder andere lage schildklierhormoonspiegels. TRH 
reguleert de vorming en afgifte van ‘thyroid stimulating 
hormone’ (TSH ofwel thyrotropine) door de hypofyse. 
Vervolgens stimuleert TSH de synthese en afgifte van de 
schildklierhormonen in de schildklier.2 De schildklier pro-
duceert voornamelijk T4 en in mindere mate T3 en heeft 
daar onder meer jodium voor nodig. Ongeveer 80% van 

Geneesmiddel Effect op laboratoriumuitslag Mechanisme Ten onrechte gesuggereerd beeld 

TSH vrij T4 vrij T3

Amiodaron ↑ ↑ ↓
amiodaron remt de omzetting van T4 naar 
T3, waardoor TSH- en TRH-afgifte wordt 
gestimuleerd en T4 ophoopt

verhoogd T4: primaire thyrotoxicose2

verhoogd TSH + vrij T4: TSH-producerend hypofyse-
adenoom of schildklierhormoon-resistentie2

Biotine ↓ ↑ ↑
exogeen biotine interfereert met sommige 
bepalingsmethoden (streptavidine-biotine-
immunoassays) van TSH en vrij T4/T3

primaire hyperthyroïdie2

thyreotoxicose15

Heparines 
(waaronder 
LMWH’s*)

= ↑ ↑

verhoogd lipoproteïnelipase-activiteit, vrije 
vetzuren verdringen T4 van bindingsplaats aan 
albumine. Dit effect werkt na bloedafname door 
in de reageerbuis

TSH-producerend hypofyse-adenoom of 
schildklierhormoon resistentie2

* laagmoleculairgewicht heparines, (‘=’: normaal, ‘↑’: verhoogd, ‘↓’: verlaagd)

Tabel 1. Geneesmiddelen die invloed kunnen hebben op uitslag bepalingen van TSH, vrij T3 of vrij T4
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de totale hoeveelheid T3 wordt geproduceerd door peri-
fere omzetting vanuit T4. Beide schildklierhormonen zijn 
voor 99% gebonden aan plasma-eiwitten in het bloed, 
waarvan thyroxinebindend globuline (TBG) de belangrijk-
ste is.2,6

Hoge bloedspiegels van schildklierhormonen zorgen 
via een negatief feedbackmechanisme voor een vermin-
derde secretie van TRH in de hypothalamus, waardoor de 
aanmaak weer wordt geremd.

Afwijkende TSH-waarde
De eerste stap in de diagnostiek bij een vermoeden van een 
schildklierstoornis is de bepaling van thyroïdstimulerend hor-
moon (TSH) in het bloed. Wanneer de TSH-waarde, zonder 
interacterende geneesmiddelen of suppletie met levothyroxi-
ne, binnen de referentiewaarden van 0,4 tot 4,0 mE/l valt, kan 
een (primaire) schildklierfunctiestoornis vrijwel zeker uitgeslo-
ten worden. Wanneer het TSH afwijkend is, kan door middel 
van een bepaling van het vrije (ongebonden) schildklierhor-
moon T4 nader worden bepaald of er een schildklierstoornis 
aanwezig is. Het bepalen van antistoffen gericht tegen thy-
reoperoxidase (anti-TPO) valt buiten de scope van dit artikel.1,8 

Een schildklierstoornis kan zich grofweg uiten in 
hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie. 
Hypothyreoïdie ontstaat door een tekort aan schildklierhor-
monen en heeft een incidentie in de huisartspraktijk variërend 
tussen 120 en 170 per 100.000 patiënten per jaar. Belang-
rijkste oorzaak van primaire hypothyreoïdie is de ziekte van 
Hashimoto, een auto-immuunziekte. Specifieke klachten die 
passen bij een patiënt met hypothyreoïdie zijn gewichtstoe-

name, kouwelijkheid, obstipatie, bradycardie, myxoedeem in 
het gezicht en traagheid. Behandeling bestaat over het alge-
meen uit substitutie met levothyroxine.1

Daarnaast komt ook subklinische hypothyreoïdie vaak 
voor. Hierbij is de TSH-waarde verhoogd, maar wordt een 
vrije T4-waarde gevonden die binnen de normale range 
valt. Afhankelijk van hoe sterk de TSH-waarde verhoogd 
is, kan een afwachtend beleid ingezet worden. Behande-
ling met levothyroxine wordt over het algemeen niet aan-
bevolen.1

Hyperthyreoïdie komt minder vaak voor met een in-
cidentie van 30 tot 50 per 100.000 patiënten per jaar 
en ontstaat door een overmaat aan schildklierhormo-
nen. Bij de meeste patiënten met hyperthyreoïdie ligt de 
oorzaak bij de auto-immuunziekte de ziekte van Graves. 
Zoals verwacht kan worden treden hierbij klachten op 
die tegenovergesteld zijn aan die bij hypothyreoïdie, zo-
als vermoeidheid, gewichtsverlies, diarree, nervositeit en 
hartkloppingen. Zowel hypo- als hyperthyreoïdie kunnen 
gepaard gaan met moeheid en menstruatiestoornissen.1

Ook subklinische hyperthyreoïdie komt met enige regel-
maat voor. Meestal herstellen de waarden voor TSH en vrij 
T4 weer spontaan waardoor er geen indicatie is voor behan-
deling.1
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