Aandachtspunten bij
gebruik van Strumazol,
Carbimazol of PTU

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een te snel werkende schildklier. Dit wordt ook wel
hyperthyreoïdie genoemd. De internist heeft u daarom Strumazol
(ook wel Thiamazol genoemd), Carbimazol of propylthiouracil (ook
wel PTU genoemd) voorgeschreven. Dit zijn medicijnen die de
aanmaak van schildklierhormoon remmen. Hierdoor wordt er minder
schildklierhormoon afgegeven in het bloed. In deze folder leest u
waarop u moet letten als u deze medicijnen gebruikt.

Bijwerkingen
Koorts
Helaas hebben deze medicijnen ook bijwerkingen. De meest
ernstige bijwerking is verstoring van de aanmaak van witte
bloedlichaampjes in het beenmerg. Witte bloedlichaampjes zijn
nodig voor de afweer tegen infecties. Bij een tekort aan witte
bloedlichaampjes kunnen infecties agressiever verlopen.
Deze bijwerking komt voor bij één op de duizend patiënten die deze
medicijnen gebruiken. De bijwerking kan meteen optreden, maar
ook pas na langere tijd, bijvoorbeeld een jaar. Dus zolang u deze
medicijnen gebruikt, kan dit optreden! Het is niet zinvol om
regelmatig uw bloed te controleren, omdat een normale waarde
geen garantie geeft voor de toekomst.
Als u koorts (temperatuur boven 38,5°C) heeft of koorts met andere
klachten zoals keelpijn, of benauwdheid dan stopt u gelijk met het
gebruik van Strumazol, Carbimazol of PTU. U belt gelijk met de
internist, de dienstdoend internist of huisarts.
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Deze kan ervoor zorgen dat op dezelfde dag, liefst binnen enkele
uren, uw bloed onderzocht wordt. Overhandigt u altijd deze folder
als u een arts bezoekt die niet uw behandelend arts is.
Zo nodig kan er antibiotica worden gegeven. Soms moet u helemaal
stoppen met de Strumazol, Carbimazol of PTU. Daarmee kan de
aanmaak van witte bloedcellen meestal weer volledig herstellen.
Huiduitslag
Een andere bijwerking is jeukende huiduitslag. Ook dan stopt u met
dit medicijn en belt u met de internist voor overleg. Zodra de
huiduitslag en jeuk verdwenen is kunt u met nieuwe medicijnen
starten voor uw schildklieraandoening.

Bereikbaarheid
Op werkdagen tussen 08.00 -17.00 uur kunt u bellen naar de
polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64.
Buiten kantooruren kunt u als u in de regio Drechtsteden woont,
bellen met huisartsenpost, tel. (078) 20 200 20. Als u niet in de regio
Drechtsteden woont belt u met de huisartsenpost in uw regio.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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