Wat u moet weten bij gebruik van
Thiamazol (Strumazol), Carbimazol
of PTU (Propylthiouracil)

In overleg met uw internist gaat u een van volgende medicijnen gebruiken:
Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU (Propylthiouracil). Deze
medicijnen worden als geneesmiddel gebruikt bij patiënten met een te snel
werkende schildklier (hyperthyreoïdie). Deze folder geeft u advies wat u
moet doen bij koorts én keelpijn of jeuk, wanneer u een van deze medicijnen
gebruikt.
Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
Wanneer uw schildklier te snel werkt, heeft u een teveel aan schildklierhormoon in
uw bloed. Daardoor kunnen diverse klachten ontstaan: vermoeidheid,
gejaagdheid, bonkende hartslag, kortademigheid, nervositeit, spierpijn, diarree en
vermagering. Door het geven van medicijnen (thyreostatica) kan de werking van
de schildklier geremd worden. De schildklier geeft dan minder schildklierhormoon
af. Medicijnen met deze werking zijn: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol en
Propylthiouracil (PTU).
Ernstige bijwerkingen
Net als veel andere geneesmiddelen kunnen deze medicijnen soms ook
bijwerkingen hebben. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de
aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg. De witte bloedcellen zijn nodig
voor de afweer tegen infecties. De belangrijkste verschijnselen zijn koorts (boven
de 38,5 °C) en keelpijn. Deze bijwerking is zeldzaam (1 op de 1000 patiënten) en
kan van de ene op de andere dag ontstaan. Regelmatig bloedonderzoek voor
controle van de witte bloedcellen is daarom niet zinvol.
Tevens kunnen er allergische reacties ontstaan in de vorm van jeukklachten en
huiduitslag.
Contact opnemen
Heeft u koorts én keelpijn? Stop dan onmiddellijk het gebruik van uw medicijn en
neem direct contact op met uw behandelend internist of huisarts. Hij/zij kan ervoor
zorgen dat dezelfde dag uw bloed wordt onderzocht. Bij het stoppen van het
geneesmiddel treedt vrijwel altijd volledig herstel op van de witte
bloedlichaampjes. Uw behandelend internist of huisarts bepaalt het verdere beleid
met u (bijvoorbeeld start andere medicijnen of antibiotica).
Heeft u jeuk of huiduitslag? Neem dan contact (vervroeg de afspraak) op met uw
behandelend internist. U hoeft niet direct te stoppen met de medicijnen. Uw
behandelend internist zal het te volgen beleid met u bespreken.
Meer informatie
In de bijsluiter (in het doosje van het geleverde medicijn) voor de gebruiker van
bovenstaande medicijnen wordt aanvullende informatie gegeven.
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Vragen
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder dan kunt u contact opnemen met
de Verpleegkundig Specialist interne- en longgeneeskunde of bij de volgende
afspraak bij uw behandelend internist. De polikliniek Interne Geneeskunde is
bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur-17.00 uur op T 0187 60 71 35.
Bij spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Huisartsen Post
(HAP).
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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