
Deze bijsluiter wordt u aangeboden door De NatuurApotheek, Pijnacker 

Bijsluiter bij thyreoidum capsules/tabletten. 
 
 
Lees ook het informatieblad VI-21 (Medicijnen bij een trage schildklier) 

Het gehalte van de schildklierhormonen in de diverse doseringen. 
  Behorende bij THYREOIDUM chargenr 54171444 
  

      

      caps gehalte in mcg T4 (levothyroxine) T3 (liothyronine) samen T3/T4 

of per gram 586 134 720 
 tabl thyreoidum 

    

 
mg/caps in microgram in microgram doorsnee tablet 

 caps 5 2,92 0,69 
 

1/4 

tabl 15 8,76 2,07 8mm 1/4 

tabl 30 17,52 4,14 9mm 1/4 

caps 50 29,2 6,9 
 

1/4 

tabl 60 35,04 8,28 10mm 1/4 

caps 90 52,56 12,42 
 

1/4 

tabl 120 70,08 16,56 11mm 1/4 
 
Het is mogelijk dat uw arts een andere sterkte heeft voorgeschreven. De hoeveelheden T4 en T3 zijn 
dan overeenkomstig die andere sterkte. 
 
Hoe moeten Thyreoidum capsules/tabletten worden gebruikt ? 
De dosering wordt individueel door uw arts vastgesteld. Indien niet anders is aangegeven kan het 
beste de gehele dosis ’s morgens in één keer een half uur vóór het ontbijt worden ingenomen met een 
ruim glas water. 
 
Hoe moeten de capsules/tabletten bewaard worden ? 
Deze kunnen heel goed bij kamertemperatuur bewaard worden. In de oorspronkelijke pot en op een 
droge plaats (niet op de badkamer of in de keuken). Niet in de koelkast. 
 
Wanneer mag thyreoidum niet gebruikt worden ? 
Thyreoidum mag niet worden gebruikt bij thyreotoxicose, acuut hartinfarct, hypogonadisme, nefrotisch 
syndroom en als vermageringsmedicatie. 
Voorzichtigheid is geboden bij oudere patienten of patienten met myxoedeem, diabetes mellitus, hart- 
en vaatziekten of een gestoorde bijnierfunctie. 
Indien u overgevoelig bent voor lactose (melksuiker). 
 
Zwangerschap en borstvoeding. 
Tijdens zwangerschap kan thyreoidum worden doorgebruikt. Wel overleggen met uw arts, omdat de 
dosering kan moeten worden aangepast. 
Thyreoidum gaat over in de moedermelk, maar in een zo geringe mate, dat het hoogst 
onwaarschijnlijk is dat de zuigeling daar nadeel van ondervindt. 
 
Interacties. 
Met bepaalde middelen kan thyreoidum een wisselwerking hebben. Overleg hierover met uw 
apotheker. 
De werking van antistollingsmiddelen (acenocoumarol, fenprocoumon) kan worden versterkt. 
Hernieuwde instelling op geleide van de trombosedienst is geboden. 
De opname van thyreoidum kan worden verminderd door colestyramin, colestipol, sucralfaat, 
ijzerbevattende middelen, antacida en norit. 
Het effect van levothyroxine (T4) kan afnemen door Ritonavir. 


