Strumazol,
propylthiouracil of
carbimazol
Vanwege een te snel werkende schildklier heeft uw arts u strumazol of
propylthiouracil (PTU) of carbimazol voorgeschreven. Helaas kunnen er ook
bijwerkingen optreden bij het gebruik van deze medicatie. Hierover gaat deze
folder.
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Welke bijwerkingen kunt u ondervinden?
U kunt last krijgen van jeuk en huiduitslag. Als dit het geval is, is het nodig dat
u contact met ons opneemt.

Contact
Uw behandelend arts of schildklierverpleegkundige is bereikbaar via
onderstaand telefoonnummer:
• Tussen 8.00- 17.00, polikliniek interne geneeskunde, tel: 088-005 3003
• Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp, via 088-005 6680
• Geeft u duidelijk aan dat u keelpijn en koorts heeft en vermeldde
medicijnen die u gebruikt.
• Neem bij het bezoek aan het ziekenhuis uw gegevens mee en de
medicijnen die u gebruikt.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
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In zeldzame gevallen kan het zijn dat het lichaam door de medicijnen minder
witte bloedlichaampjes aanmaakt, waardoor er een verhoogd risico is op
infecties. Dit risico is minder dan 1 op de 1000, maar het is wel erg belangrijk
om op te reageren als deze bijwerking optreedt.
De klachten die hierbij horen, zijn koorts (temperatuur boven de 38.0) en
keelpijn. Bij deze combinatie van klachten is het nodig dat u direct contact
opneemt met uw behandelend arts of schildklierverpleegkundige, zodat nog
dezelfde dag een bloedonderzoek kan plaatsvinden. Hiermee kunnen wij zien
of u een gewoon griepje heeft of de bovengenoemde bijwerking.
Is het laatste het geval stopt u meteen met het medicijn.

