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Geachte mevrouw, heer,
Betreft : thyreoïdum
U ontvangt van ons medicijnen in de vorm van thyreoïdum. Thyreoïdum is schildklierpoeder
dat schildklierhormoon bevat dat zorgt voor voldoende schildklierhormonen (o.a. T4 en T3)
in uw lichaam.
Thyreoïdum kan echter interactie/wisselwerking vertonen met uw huidige thuis)medicatie.
Het is aanbevolen dat u bij uw (thuis)apotheek aangeeft dat u dit medicijn van ons ontvangt.
Dit alles is van belang om een juiste medicatiebewaking uit te voeren en daarmee voor u een
veilig medicijngebruik na te streven. Indien u wenst dat wij dit aan uw apotheek melden, dient
u ons op de hoogte stellen van de apotheek waar u ingeschreven staat. Dat doet u via onze
bovenstaande contactgegevens.
De kosten van het schildklierpoeder moet u zelf betalen. Zorgverzekeraars vergoeden het
middel dat uw arts voorschrijft niet. Nieuw is dat per 1 mei 2011 Zorgverzekeraars Nederland
(ZN) een uitzondering heeft gemaakt voor de (enkele) internist die schildklierpoeder
voorschrijft en een machtiging voor u wil aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk dat
sommige zorgverzekeraars tot het afgeven van een machtiging (en dus vergoeding) overgaan.
Vergoeding kan alleen plaatsvinden als een zorgverzekeraar bereid is met De NatuurApotheek
een contract aan te gaan. De NatuurApotheek stelt daarvoor geen bijzondere eisen, maar
helaas zijn er zorgverzekeraars die de bijzondere dienstverlening van De NatuurApotheek niet
van belang vinden voor hun patiënten, en daarom geen contract met ons afsluiten.
Tenslotte willen wij u erop wijzen dat grote zorgvuldigheid nodig is bij het gebruik :
- Het is nuttig als u regelmatig het gehalte aan schildklierhormoon in uw lichaam laat
controleren. Een dergelijke bepaling moet door uw arts worden aangevraagd.
- Wij wijzen er u met klem op dat ongecontroleerd gebruik van dit middel risicovol kan zijn.
Bij vragen kunt u altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen (015-3614477).
Met vriendelijke groet,
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