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Informatie over STRUMAZOL en PROPYLTHIOURACILE
De volgende medicijnen gaan daadwerkelijk de productie van schildklierhormoon doen verminderen:
Strumazol (TAKEDA) en Propylthiouracile (TAKEDA). Strumazol geniet de voorkeur omwille
van praktische redenen: het wordt terugbetaald door het ziekenfonds en de dagelijkse dosis is meestal
van 3 tot 4 tabletten in éénmalige toediening uit een verpakking van 100 tabletten (9.21 € per
verpakking). PTU wordt niet terug betaald en de dagelijkse dosis is zes tabletten in drie giften uit een
verpakking van 60 tabletten (8.65 € per verpakking). PTU wordt vooral gebruikt bij zwangerschap of
bij onaanvaardbare nevenwerking van Strumazol.
STRUMAZOL (thiamizole)
De werkzame stof in Strumazol is thiamazole en is sinds 1950 internationaal op de markt. Het is
slechts op voorschrift verkrijgbaar. In België bestaan er jammer genoeg enkel tabletten van 10 mg, in
Nederland van 30 mg (niet verkrijgbaar in België).
Werking
Strumazol remt de aanmaak van schildklierhormoon in de schildklier, waardoor de klachten
verminderen of verdwijnen.
Effect
Het kan enkele dagen tot weken duren voor u effect merkt, omdat de schildklier altijd wat hormoon op
voorraad heeft en Strumazol de afgifte van deze voorraad niet kan tegenhouden. Hoe snel Strumazol
werkt, hangt daarom vooral af van de hoeveelheid schildklierhormoon dat nog in uw lichaam en
schildklier aanwezig is.
Op welke bijwerkingen te letten?
Behalve het gewenste effect kan Strumazol bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn
vergroting van de schildklier, en bloedafwijkingen.
Zelden: Koorts, misselijkheid, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, huiduitslag en jeuk. Deze
klachten verdwijnen vaak na enige weken. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw arts.
Zeer zelden: Maagdarmklachten, haaruitval en smaakverlies. Dit herstelt zich als u stopt met het
gebruik. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts. Bloedafwijking, namelijk een tekort aan
witte bloedlichaampjes. De kans hierop is het grootst in de eerste drie maanden van de behandeling.
Omdat Strumazol ingrijpt op een belangrijk stofwisselingsproces, zult u regelmatig op controle moeten
gaan. Uw arts zal meestal ook uw bloed controleren op eventuele afwijkingen. Als uw schildklier
groter wordt of als u ineens koorts, keelpijn of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen
met uw arts.
Heeft Strumazol een wisselwerking met andere medicijnen?
De bloedverdunners Marcoumar en Sintrom. Strumazol kan de werking van de bloedverdunner
verminderen. Vertel de trombosedienst dat u Strumazol gebruikt. Ook als de hoeveelheid Strumazol
die u gebruikt verandert of als u stopt met Strumazol moet u dit aan de trombosedienst melden.
Autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij Strumazol zijn hiervoor geen beperkingen.
Zwangerschap
Gebruik Strumazol NIET bij zwangerschap of bij kinderwens. Strumazol kan schadelijk zijn voor het
ongeboren kind. Raadpleeg uw arts bij kinderwens en zorg voor goede anticonceptie.
Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk terecht.
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Wanneer strumazol innemen?
Op elk moment van de dag, het beste een vast tijdstip kiezen. Dat geeft minder aanleiding tot vergeten.
's Ochtends is daarvoor vaak het beste tijdstip, zeker wanneer ook het schildklierhormoon L-thyroxine
gebruikt wordt.
Wat te doen bij het vergeten van een dosis?
Als Strumazol één keer per dag gebruikt wordt: duurt het nog meer dan acht uur voor de volgende
dosis moet ingenomen worden. Neem de vergeten dosis dan alsnog in.

PROPYLTHIOURACILE (PTU)
De werkzame stof in Propylthiouracile is propylthiouracil. Propylthiouracile is sinds 1948
internationaal op de markt. Het is slechts op voorschrift verkrijgbaar en bestaat onder vorm van een
verpakking van 60 roze tabletten van 50 mg. Er is geen terugbetaling door het ziekenfonds.
Werking
PTU remt de aanmaak van schildklierhormoon in de schildklier, waardoor de klachten verminderen of
verdwijnen.
Effect
Het kan enkele dagen tot weken duren voor u effect merkt, omdat de schildklier altijd wat hormoon op
voorraad heeft en PTU de afgifte van deze voorraad niet kan tegenhouden. Hoe snel PTU werkt, hangt
daarom vooral af van de hoeveelheid schildklierhormoon dat nog in uw lichaam en schildklier
aanwezig is.
Op welke bijwerkingen te letten?
Behalve het gewenste effect kan PTU bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn
vergroting van de schildklier, en bloedafwijkingen.
Zelden: Koorts, misselijkheid, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, huiduitslag en jeuk. Deze
klachten verdwijnen vaak na enige weken. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw arts.
Zeer zelden: Maagdarmklachten, haaruitval en smaakverlies. Dit herstelt zich als u stopt met het
gebruik. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
Bloedafwijking, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. De kans hierop is het grootst in de
eerste drie maanden van de behandeling. Omdat PTU ingrijpt op een belangrijk stofwisselingsproces,
zult u regelmatig op controle moeten gaan. Uw arts zal meestal ook uw bloed controleren op eventuele
afwijkingen. Als uw schildklier groter wordt of als u ineens koorts, keelpijn of neusbloedingen
krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
Een zeldzame bijwerking is leverfalen, waar vooral kinderen gevoelig voor zijn. Bij kinderen wordt
dus best Strumazol toegediend ipv PTU.
Heeft PTU een wisselwerking met andere medicijnen?
De bloedverdunners Marcoumar en Sintrom. PTU kan de werking van de bloedverdunner
verminderen. Vertel de trombosedienst dat u Strumazol gebruikt. Ook als de hoeveelheid PTU die u
gebruikt verandert of als u stopt met PTU moet u dit aan de trombosedienst melden.
Autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij PTU zijn hiervoor geen beperkingen.
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Zwangerschap
Als u PTU gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Indien
onoordeelkundig gebruikt, kan dit middel schildklierafwijkingen veroorzaken bij het ongeboren kind.
Maar een te snel werkende schildklier bij de moeder is ook gevaarlijk voor het kind. Dit middel kan
tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden onder uitvoerige controle door een specialist.
Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de
moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij de baby geven. Uw arts kan controleren of de baby
bijwerkingen krijgt, door de schildklierfunctie de controleren.
Hoe PTU gebruiken?
De doses dienen zo goed mogelijk over de dag verdeeld te worden om een continu effect te bekomen.
Het beste zijn vaste inname tijdstippen kiezen.
Bij vergeten van de dosis:
Als u Propylthiouracil twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de
volgende dosis normaal in neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan
vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u Propylthiouracil drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de
volgende dosis normaal in neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan
twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u Propylthiouracil vier of meer keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de
volgende dosis normaal in neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan
een uur? Sla de vergeten dosis dan over.
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