
SPECIALISTEN

schildklier

luchtpijp

PATHOLOOG

Cijfers schildklierziekte in Nederland

VROUWMAN

80

60

40

20

0
0-4 20-2410-14 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 80-84 90-94

Leeftijdsverdeling
patiënten

A
A

N
TA

L

LEEFTIJD JAAR

A
A

N
TA

L

A
A

N
TA

L

600

500

400

300

200

100

0
2000 2005 2010 2015

nieuwe patiënten met
schildklierkanker

HYPO- EN
HYPERTHYREOÏDIE

HYPERTHYREOÏDIE

HYPOTHYREOÏDIE

(bron: www.schildklier.nl)(bron: www.cijfersoverkanker.nl)

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Mensen met een
schildklierfunctiestoornis

De schildklier
Een klein orgaan onder in 
de hals dat schildklierhormoon 
aanmaakt en afgeeft aan het 
bloed. Via het bloed gaat dit 
hormoon naar andere cellen 
en organen.

Schildklierhormoon stimuleert 
de stofwisseling. Een tekort aan 
schildklierhormoon leidt tot een 
vertraagde stofwisseling en daardoor 
klachten van onder meer gewichts-
toename en vermoeidheid. Een te snel 
werkende schildklier zorgt voor een 
verhoogde hartslag, gewichtsverlies 
en een gejaagd gevoel.    

Het SchildklierNetwerk is tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de stichting BeterKeten. Stichting BeterKeten 
is een regionaal samenwerkingsverband voor het verbeteren van de regionale  patiëntenzorg. De samenwerkings-

partners zijn Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, 
Ikazia Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis. Voor meer informatie zie: www.beterketen.nl
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VERWIJZING
BEHANDELINGSOPTIES

samenwerking rondom wetenschap

Hoofdbehandelaar. Stelt de diagnose,        
levert de niet-operatieve behandeling            

en begeleidt de patiënt na              
eventuele operatie.                  

Hoofdbehandelaar. Stelt de diagnose,      
levert de niet-operatieve behandeling     

en begeleidt de patiënt na         
eventuele operatie.            
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OPERATIE

RADIOACTIEF 

MEDICIJNEN

JODIUM

         verantwoor-
        delijk voor de 
        bepalingen van 
       het afgenomen 
      bloed in het 
     laboratorium

verantwoordelijk 
  voor de operatieve 
     behandeling. 

verantwoordelijk voor het      
beeldvormend  onderzoek

 
   Verantwoordelijk 
voor de bestralings-
behandeling.

ZIEKENHUIZEN, 2-WEKELIJKS
REGIONALE TELECONFERENTIE   

MDO (Multidisciplinair overleg)

     

      verantwoordelijk voor het cytologisch
           en histologisch onderzoek van het 
                   afgenomen weefsel  

verantwoordelijk      
voor de       

behandeling       
met radioactief        

jodium         

Goed geïnformeerde patiënt

INTERNISTONCOLOOG

NUCLEAIR
GENEESKUNDIGE

CHIRURG

RADIOLOOG

 

Onze Missie

In het SchildklierNetwerk werken medisch specialisten 

van verschillende specialismen en uit verschillende

ziekenhuizen met elkaar samen. Doel is samen excellente, 
uniforme en doelmatige zorg te leveren aan patiënten 

met een schildklieraandoening. Uitgangspunt 

hierbij is om de patiënt samen te voorzien van 

de beste zorg op de beste plek. In het Netwerk 

bundelen specialisten hun kennis en expertise 

rondom zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. 

Samen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de innovatie van de schildklierzorg.   
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ADMIRAAL DE RUYTER  
           ZIEKENHUIS  
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Reinier de Graaf
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     ZIEKENHUIS 

ZORGSAAM 
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INTERNIST
ENDOCRINOLOOG

FRANCISCUS GASTHUIS     

In het SchildklierNetwerk werken alle medisch specialisten die betrokken zijn bij de schildklierzorg met elkaar samen.

Het betreft de diagnostiek en zorg aan patiënten met een schildklierfunctiestoornis of schildklierkanker. Onderstaand

een overzicht van medisch specialisten die een belangrijke bijdrage aan leveren aan de schildklierkankerzorg. 

Het overzicht is daarmee niet compleet voor de volledige schildklierzorg.   

   SPIJKENISSE 
    MEDISCH CENTRUM

  ERASMUS MC 
       (ACADEMISCH ZIEKENHUIS) 
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MAASSTAD ZIEKENHUIS
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