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Adviezen voor patiënten die  

Strumazol® (thiamazol) of Propylthiouracil® (PTU) gebruiken 
 

Inleiding 
U gaat het medicijn Strumazol of 

Propylthiouracil (PTU) gebruiken. In deze 

folder leest u meer over de werking van dit 

medicijn. 

 

Waarom dit medicijn? 
Als de schildklier te snel werkt, maakt hij te 

veel schildklierhormoon aan.  

Een te snelle schildklierwerking wordt ook wel 

hyperthyreoïdie genoemd. 

 

Hoe werkt het medicijn? 

Strumazol (thiamazol) en PTU remmen de 

aanmaak van schildklierhormoon in de 

schildklier. Het kan enkele dagen tot weken 

duren voordat uw klachten afnemen. Hoe 

snel de medicijnen werken, hangt vooral af 

van de hoeveelheid schildklierhormoon die in 

uw lichaam en de schildklier aanwezig is. 

Meestal is de schildklierwerking binnen 

6 weken genormaliseerd. 

 

Bijwerkingen 
Dit middel kan de volgende bijwerkingen 

geven: 

Zelden: misselijkheid, hoofdpijn, spier- en 

gewrichtspijnen, haaruitval en smaakverlies. 

Deze klachten verdwijnen vaak na enige 

weken. Is dit niet het geval, of zijn de klachten 

heel ernstig, raadpleeg dan uw arts. Bij jeuk of 

huiduitslag moet u op korte termijn contact 

opnemen met uw arts. Er kan sprake zijn van 

een allergische reactie op het medicijn. 

Soms kan leverschade optreden. 

 

 

 

Zeer zelden: een tekort aan witte 

bloedlichaampjes (agranulocytose). Deze zijn 

belangrijk voor de afweer tegen infecties. Als 

de witte bloedlichaampjes niet meer worden 

aangemaakt, heeft u een grote kans op het 

krijgen van ernstige infecties. 

 

Keelpijn of Koorts= Komen (KKK).  

Als u tijdens het gebruik van Strumazol 

(thiamazol) of PTU plotseling hoge koorts 

en/of een keelontsteking krijgt, moet u 

dezelfde dag bloed laten prikken om te 

controleren of de afweer goed is. U krijgt 

hiervoor een apart laboratorium formulier 

mee. Dit formulier krijgt u mee via uw 

behandelend specialist. Van maandag tot en 

met vrijdag tussen 8 en 17 uur kunt u direct 

naar het laboratorium gaan om bloed te 

prikken.  

Daarna belt u de polikliniek Interne 

geneeskunde (tel.: (0182) 50 50 05) om een 

afspraak te maken dat de uitslag nog 

dezelfde dag wordt bekeken en aan u 

doorgebeld wordt.  

Buiten deze tijden moet u contact opnemen 

met de HAP (tel.: (0182) 32 24 88) voor een 

verwijzing naar de SEH.  

 

Als de afweer goed is hoeft er niets te 

gebeuren. Als de afweer niet goed is zal de 

Strumazol (thiamazol) of PTU direct gestopt 

worden en zo nodig krijgt u antibiotica. Hierna 

herstelt de afweer weer vanzelf. 

 

 

 

 



Algemene informatie over het GHZ 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 

kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 

 

Vragen? 

Hebt u vragen naar aanleiding van de 

informatie in deze folder, neem dan contact 

op met uw huisarts of uw behandelend 

internist in het Groene Hart Ziekenhuis 

(via tel.: (0182) 50 50 05 (maandag tot en met 

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). 
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