Week van de Schildklier 2014

Steun SON om meer dan 800.000
mensen te helpen!
Voor de mens is het schildklierhormoon de belangrijkste regulator
van zowel geestelijke als lichamelijke groei en ontwikkeling.

Wist u dat ruim

541.400

mensen in Nederland
gediagnosticeerd
schildklierpatiënt
zijn?

De kans op een schildklieraandoening neemt
toe naarmate iemand
ouder wordt.
Door een traagwerkende of
juist snelwerkende
schildklier ontstaan veel
verschillende aandoeningen.

Weet u dat een
aantal schildklierpatiëntenklachten
blijvenhouden,
al slikken ze hun
medicijnen?
Zij hebben behoefte
aan begrip en meer
onderzoek.
De schildklier is
de grote
onbekende.

Jaarlijks worden 200.000
hielprikken uitgevoerd.
Daarmee worden per jaar
80 tot 90 kinderen met een
schildklierafwijking (CH-T) in
nederland opgespoord.

Vermoedelijk zijn er
nog 300.000 mensen die
rondlopen met vage
klachten en nog niet
(h)erkend worden
als schildklierpatiënt.
Misschien bent
u, zonder dat u het
weet, ook een
schildklierpatiënt.

Door de privacywetgeving
in Nederland is onbekend
hoeveel mensen er door een
schildklieraandoening
ziekteverlof aanvragen, of
(gedeeltelijk) een WIA-uitkering
ontvangen. De schattingen
lopen echter in de
duizenden.

www.weekvandeschildklier.nl
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Lichamelijke
symptomen

Schildklier Organisatie
Nederland (SON)

Psychosociale
symptomen

organiseert lotgenooten informatiebijeen
komsten, verstrekt
informatie over schildklieraandoeningen
zowel aan patiënten
als aan zorgverleners
en artsen, stimuleert
en steunt onderzoek
en komt op voor de
belangen van alle
schildklierpatiënten
in Nederland.
Donateurs ontvangen
vier keer per jaar

• (Extreme) vermoeidheid
• Kouwelijkheid
• Droge, koude,bleekgele huid
• Traagheid in denken en handelen
• Spierzwakte
• Spierpijn en gewrichtspijn
• Carpale tunnelsyndroom:
tintelingen in de handen
• Hartklachten
• Te lage of hoge bloeddruk
• Gewichtstoename
• Kortademigheid (oppervlakkige
ademhaling), benauwdheid
• Hese, krakende stem
• Darmklachten
• Doofheid en Tinnitus
• Oogklachten
• Heftig menstruaties
• Onvruchtbaarheid, miskramen,
libido-verlies

het magazine Schild

• Emotionele instabiliteit
• Psychische klachten zoals
depressiviteit en apathie
• Nervositeit
• Geheugenverlies en
concentratiestoornissen
• Stemmingswisselingen

Medicijnverstrekking
neemt toe!

en worden op de
hoogte gehouden
van bijeenkomsten.
Ze kunnen ook gebruik
maken van telefonische
hulplijnen.
Als u meer wilt weten
kuntu ons bereiken
via www.schildklier.nl
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(Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen) Dit getal is het aantal keren dat de apotheker
het medicijn ‘geeft’ aan de patiënt. Het kan dus zijn dat het 1 doosje is of 10 doosjes.
Dat is afhankelijk van het recept. Sommige artsen schrijven een recept uit voor 1 jaar.
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