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Anatomie - Fysiologie



Casus

• Vrouw 32 jaar

• Sinds 5 maanden nodule, links in de hals

• Heeft dit zelf opgemerkt, verder geen symptomen

• Geen bestraling, geen positieve familie geschiedenis voor 
schildklierkanker

• Lichamelijk onderzoek:
• Solitaire nodule 2-3 cm linker schildklierkwab

• Elastisch, mobiel

• Geen lymfklieren

Vraag pte: Heb ik kanker ?



Incidentie
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Incidentie schildklierkanker



België



België



Tchernobyl

Risico grootst bij kinderen < 5 jaar met 
latentietijd van 6-7 jaar (zeer agressieve 
tumoren)



Oppuntstelling?



Oppuntstelling

• Anamnese / fysiek onderzoek

• TSH

• Echo

• Scintigrafie

• Cytologische punctie



Risicofactoren op maligniteit

• Familiale atcd

• Atcd van bestraling

• Heesheid of stemverandering

• Man

• Leeftijd  <20j  of > 60 j

• Snelle groeiende nodule (meestal pijnloos)

• Grootte > 4cm

• Fixatie aan omliggende structuren

• Vergrote lymfeklieren

Maar schildklierkanker is vaak asymptomatisch



Casus: bijkomende oppunstelling

• Labo:
• TSH: 1,35 mU/l

• Echo schildklier:
• Links aanwezigheid van nodule van 2,1 cm, cystisch aspect.  Normale volume 

van de rechterschildklierkwab.  Aanwezigheid rechts van een solide nodule 
van 1,3 cm, wat onregelmatig aspect en aanwezigheid van microcalcificaties. 
Tirads 4c.



Referentie - artikel



Echografie (TI-RADS score)



TIRADS score



http://tiradscalculator.com



Echografische kenmerken (ATA-guidelines)

• Papillair ca:
• Solied of overwegend soliede nodule

• Hypo-echogeen

• Microcalcificaties (zeer specifiek)

• Onregelmatige omtrek of infiltratief aspect

• Toegenomen vascularisatie van de nodule

• Folliculair ca:
• Iso- tot hyperechogeen

• Dikke, onregelmatige halo

• Goedaardig:
• Zuiver cystisch

• Spongiform aspect



Wanneer puncteren?



Wanneer nodule puncteren?



FNAC

• Biopsie onder echografische geleiding 

• Stop anticoagulantia

Resultaten:
• 70 % benign
• 5 % malign
• 10 % folliculaire neoplasie (verdacht)
• 15 % niet-conclusief



Bethesda – classificatie



Bethesda – cytologie en correlatie



Implicatie resultaat punctie

• Bethesda 1:
• FNAC herhalen

• Bethesda 2:
• Behandeling ifv kliniek en risicofactoren

• Fu – al dan niet met nieuwe punctie na 1 – 2 jaar

• Bethesda 3:
• BRAF-mutatie bepaling, FNAC herhalen, indien terug score 3, diagnostische 

hemithyroïdectomie overwegen



Implicatie resultaat punctie 

• Bethesda 4:
• Diagnostische hemithyroïdectomie

• Bethesda 5 en 6:
• Diagnostische hemithyroïdectomie of totale thyroïdectomie



Benigne tumoren

• Adenomen (meestal folliculaire type):

• Solitair en ingekapseld.

• Cyste

• Gelokaliseerde thyroïditis.



Casus: cytopunctie

• Links: goedaardig Bethesda 1 (kan passen bij cyste)

• Rechts: Bethesda V, sterk verdacht voor papillair schildkliercarcinoom



Soorten schildklierkanker

• Papillair schildkliercarcinoom

• Folliculair schildkliercarcinoom

• Medulair schildkliercarcinoom

• Anaplastisch carcinoom

• Metastase van nier, long of borst



Prognose

• Leeftijd (diagnose < 45 jaar betere prognose)

• Vrouwen betere prognose dan mannen

• Histologie

• Grootte van de tumor

• Extracapsulaire doorbraak

• Metastasen



Gedifferentieerde schildkliercarcinomen

• FTC

• PTC (meest voorkomende vorm)



Papillair schildkliercarcinoom

• 85 % van de schildklierkankers

• Jonge mensen.  3% familiale vormen

• “Koude” nodules

• Secretie van thyroglobuline

• Multifocaal in 60 % en 30 % aantasting van beide lobben.  Meta naar 
long en bot mogelijk

• 80 % vd kinderen en 20 % vd volwassenen hebben klieren bij 
diagnose



Folliculair schildkliercarcinoom

• 10 % van de schildklierkankers

• Solitaire nodule (kan zacht of rubberachtig aanvoelen)

• Secretie van thyroglobuline

• Zelden meta’s naar regionale klieren (7 %)

• Hematogeen naar long, lever, bot (10 –20 j na resectie)



TNM



Clinical Stage

Prognose:
Stadium 1,2: 96-100% (15-30j)
Stadium  3: 87%
Stadium 4: 35% (15j)



NCCN-guidelines: indicaties voor totale 
thyroïdectomie bij PTC/FTC

• ATCD van bestraling

• Gekende metastasen op afstand

• Bilaterale nodules

• Extrathyroïdale uitbreiding

• Tumor > 4 cm

• Cervicale kliermetastasen

• Slecht gedifferentieerde tumor

National Compehensive Cancer Network Guidelines



NCCN-guidelines: indicaties voor totale 
thyroïdectomie of hemithyroïdectomie

• Indien voldaan aan alle volgende criteria:
• Geen voorafgaande bestraling

• Geen metastasen op afstand

• Geen cervicale kliermetastasen

• Geen extrathyroïdale uitbreiding

• Tumor < 4cm

National Compehensive Cancer Network Guidelines



NCCN: wanneer totalisatie na een 
hemithyroïdectomie?

• Tumor > 4cm

• Positieve snijranden

• Extrathyroïdale uitbreiding

• Macroscopische multifocale ziekte

• Macroscopische kliermetastasen

• Bevestigde contralaterale ziekte

• Vasculaire invasie

National Compehensive Cancer Network Guidelines



Behandeling FTC, PTC (ATA-guidelines)

• Heelkunde:
• Unifocaal PTC< 1cm zonder lymfekliermetastasen en geen ATCD van 

bestraling kan worden behandeld met hemithyroïdectomie

• PTC, FTC > 1cm, extranodale groei, positieve familiale belasting, atcd 
bestraling hals, positieve klieren, metastasen op afstand behandelen met 
totale thyroïdectomie

• Igv niet-radicale resectie, multifocaal PTC in een hemithyroïdectomie 
specimen is totale thyroïdectomie aangewezen

• Klinische halskliermetastasen: centrale nekdissectie

• Profylactische centrale nekdissectie overwegen bij T3/T4



Casus: APD resultaten

• Papillair schildkliercarcinoom 1,2 cm rechts.  Unifocaal.

• Geen kaspeldoorbraak

• Geen lymfovasculaire invasie.

• Linkerlob: cystische degeneratie.

• Stadium pT1b



Nabehandeling:
ATA 2015 Risk Stratification System

• ATA low risk

• ATA intermediate risk

• ATA high risk



ATA low risk (risico op recidief 1-10%)

• Papillair schildkliercarcinoom en 

• Geen lokale metastasen of metastasen op afstand

• Volledige macroscopische tumorresectie

• Geen locale/locoregionale tumorinvasie

• Geen agressieve histologie (tall cell, hobnail, columnar cell)

• Geen vasculaire invasie

• Klinisch N0 of pathologisch ≤5 N1 micrometastasen (<0.2 cm)

• Intrathyroïdaal, omkapselde folliculaire variant van papillair 
schildkliercarcinoom

• Intrathyroïdaal folliculair schildkliercarcinoom met capsulaire invasie en 
minimale vasculaire invasie (<4 foci)

• Intrathyroïdaal papillair microcarcinoom, unifocaal of multifocaal, al dan 
niet met BRAF mutatie (zo gekend)



ATA intermediate risk (risico op recidief 10-30%)

• Microscopische invasie van tumor in de perithyroïdale weefsels

• Jood-avide metastatische foci in nek

• Agressieve histologie (tall cell, hobnail variant, columnar cell)

• Papillair schildkliercarcinoom met vasculaire invasie

• Klinisch N1 of >5 pathologische N1, allen <3 cm

• Multifocaal papillair microcarcinoma met extrathyroïdale invasie en 
BRAF mutatie (zo gekend)



ATA high risk (risico op recidief 30 -55%)

• Macroscopische invasie in perithyroïdale weke weefsels

• Incomplete tumorresectie

• Metastasen op afstand

• Postoperatieve serum Tg suggestief voor metastasen op afstand

• Pathologische N1 waarvan minstens 1 klier >3 cm

• Folliculair schildkliercarcinoom met uitgebreide vasculaire invasie (>4 
foci)



Nabehandeling

• I 131
• Nadelen: gastritis, oligospermie, sialadenitis

• Indien kinderwens cryopreservatie van semen overwegen

• Zwangerschap in eerste jaar na iodium 131 behandeling af te raden

• L-thyroxine (suppressietherapie):
• Falende suppressie geeft hoger risico op recidief



I 131 ablatie

• ATA low risk: 30mCi rhTSH
• T1b, T2, T3 zonder extrathyroïdale uitbreiding, N0, M0

• T1b, T2, N1a op basis <5 microscopisch pathologische klieren, M0

• Bijkomende risicofactoren of T3 overweeg 100mCi

• ATA low risk: geen therapie
• T1aN0M0, histologisch geen agressieve variant

• ATA medium risk: 100mCi met rhTSH
• T3 omwille van extrathyroïdale uitbreiding

• N1a (>5 path klieren en allen < 3cm) of N1b

• Histologisch agressieve variant



I 131 ablatie (2)

• ATA high risk:
• T4: 100mCI met rhTSH na hormoonwithdrawal

• Bulky N1 en/of M1: 150mCI na hormoonwithdrawal







Recidieven

• Meeste tijdens 1e postoperatieve jaar

• Levenslange opvolging:
• Klinisch

• Thyroglobuline

• Echografie

• Totalbody scinti iodium 131 na stop l-thyroxine of na thyrogenstimulatie

• Behandeling:
• I 131 zo lang metastasen reageren (max dosis 500mci)



Medulair schildkliercarcinoom

• 2-5 % van de schildklierkankers

• Parafolliculaire cellen (calcitonine)

• Calcitonine gestegen

• Vroege metastasiëring naar lymfeklieren, spieren en trachea.  
Laattijdig naar lever, bot , bijnieren en longen

• Familiale vormen (MEN II)

• 5j-overleving: 82%



MEN 2 syndromen

• MEN 2A (autosomaal dominant – RET protooncogen):
• Medullair schildkliercarcinoom

• Feochromocytoom

• Primaire hyperparathyroïdie

• Totale thyroïdectomie preventief

• Men 2B 
• Medullair schildkliercarcinoom

• Feochromocytoom

• Mucosaal ganglioneuroom  

• Marfan



Behandeling medullair schildkliercarcinoom

• Totale thyroïdectomie

• Jugulaire lymfeklier dissectie

• Nekdissectie zo calcitonine en/of CEA hoog blijven







Anaplastisch carcinoom

• 3 % van alle schildklierkankers
• Snel groeiende tumor
• Oudere vrouwen
• Ingroei in spieren, trachea, neurovasculaire structuren
• Laryngeale en oesofageale obstructie
• Cervicale ADP en longmetastasen
• Hoog recidief – slechte prognose.
• 1j-overleving: 10 %

• Behandeling:
• Debulking

• Externe radiotherapie – (chemotherapie: doxyrubicine)

• BRAF, MEK, EGFR-inhibitoren

• Immuuntherapie
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Andere schildklierkankers

• 3 % van de gevallen

• Lymfoom:

• Radiotherapie

• Systemische vormen : chemotherapie

• (5j-overleving: 100 % indien beperkt tot thyroïd)

• Metastasen:

• Borst

• Nier

• Melanoom



Heelkundige behandeling

• Hemithyroïdectomie

• Subtotale thyroïdectomie

• Totale thyroïdectomie



Belangrijke stappen bij thyroïdectomie
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korte halsmusculatuur (musculus 

sternohyoïdeus en musculus sternothyreoïdeus)





Nervus laryngeus recurrens





Peroperatieve neuromonitoring



Vessel Sealer



Nieuwe toegangswegen



Postoperatieve zorg

• Drain igv subtotale thyroïdectomie

• Recovery

• Monitoring vitale parameters – ademhaling

• Cave zwelling halsregio – bloeding

• Calcemie, P, albumine, PTH



Complicaties thyroïdectomie

• Stembandparese 1-3 % 
• Cave ernstige inspiratoire dyspneu (bilat. parese)

• Hypocalcemie tot 11 % (cave tetanie):
• Reïmplantatie parathyroid thv sternocleido.

• Bloeding

• Larynxspasme

• Hypothyroïdie

• Infectie

• Seroom

• Keloïdvorming



Stembandparese

• Bitonale stem

• Heesheid, minder krachtige stem

• Stemanalyse – logopedie

• Vaak spontaan herstel. 1 – 2 % definitief

• Frequenter bij herinterventie, kanker, duikende krop, postoperatieve 
bloeding



Behandeling Hypocalcemie

• Calciumgluconaat, calciumchloride IV

• Calciumcarbonaat PO

• Rocaltrol



Nekdissectie

• Therapeutisch centrale nekdissectie bij klinische aantasting van de 
lymfeklieren. 

• Profylactische centrale nekdissectie ipsi- of bilateraal:
• Papillair carcinoom T3-T4  

• Voor de meeste folliculaire carcinomen en T1, T2 papillaire 
carcinomen, cN0 is profylactische centrale nekdissectie niet 
aangewezen.



Nekdissectie



Goedaardige schildklierpathologie



Fysiologie

• Regulatie metabolisme

• Evenwicht tussen TSH en T4 middels feedback

• Alleen TSH prikken is voldoende om nagenoeg alle 
schildklierfunctiestoornissen uit te sluiten.

• Productie schildklier: T3 en T4 (10-20 maal zoveel). T4 inactief pro-
hormoon en wordt in de weefsels omgezet in bio actief T3. Grootste 
deel T3 en T4 is gebonden aan eiwitten. Vrije T3 en T4 zijn de actieve 
hormonen. T3 beïnvloed synthese RNA (enzymen koolhydraat, vet en 
eiwitstofwisseling)



Hypothyroïdie

• Onvoldoende circulerend schildklierhormoon:
• Hashimoto autoimmune thyroïditis (90%)

• Pijnloze lymfocytaire thyroïditis:
• Herstel binnen de 4 maanden

• hypoT minder uitgesproken

• Aangeboren afwijking in synthese van schildklierhormoon 
(dyshormonogenesis)

• Ernstige iodiumdeficiëntie

• Hypopituitarisme, (afwijkingen hypothalamus)

• Na hehandeling met radioactief jodium of na heelkunde

• Bepaalde medicatie (vb lithium, amiodarone)



Thyroïditis

• Hashimoto (chronisch lymfocytaire thyroïditis):
• Autoimmuun ziekte valt thyroïdcellen aan (anti-thyroglobuline, anti-

peroxydase antilichamen)

• Kan samen voorkomen met vb Sjögren of Diabetes type I

• Diffuus vergrote schildklier, maar kan ook klein en fibrotisch zijn

• De Quervain thyroïditis:
• Virale oorzaak

• Andere oorzaken:
• Tuberculose

• Sarcoïdose



Symptomen hypothyroïdie

• Gewichtstoename 

• Koude gevoel

• Obstipatie

• Bradycardie

• Myxoedeem in het gezicht 

• Haaruitval

• Schilferende huid

• Spierzwakte

• Vertraagd

• Vermoeidheid en menstruatiestoornissen



Hyperthyroïdie

• Te veel aan circulerend schildklierhormoon:
• Graves Basedow (70 – 80%)

• Toxische krop  (10 – 15%):
• Haarden die meer T3 en T4 aanmaken

• Vaker bij ouderen

• Evolueert langzamer

• Toxisch adenoom (eerder zeldzaam)

• Beginstadium van subacute virale thyroïditis:
• virale ontsteking, pijn ,koorts, verhoogde BS, leucocytose

• Spontaan herstel binnen de maanden



Graves Basedow

• Frequent vrouwen 3-4de decade

• Klinisch:
• Diffuus vergrootte toxische krop (60%)

• Exophtalmie

• Pretibiaal myxoedeem

• Antilichamen tegen TSH receptoren (TSI), toename productie aan 
schildklierhormoon wat leidt tot thyrotoxicosis en diffuse 
kropvorming

• Behandeling:
• Radioactief jodium (verminderde doorbloeding schildklier)

• Thyroïdectomie



Symptomen hyperthyroïdie

• gewichtsverlies ondanks goede eetlust

• diarree

• Nervositeit

• Exoftalmie

• Hartkloppingen

• Droge huid

• Vermoeidheid en menstruatiestoornissen



Anamnese bij schildklierstoornissen

• Behandeling hyperthyroïdie in verleden

• Positieve familiale anamnese

• Recente partus

• Medicatie: iodiumhoudende contrastmiddelen, lithium en 
amiodaron)

• Radiotherapie in hoofd/hals gebied

• Auto-immuunziekte

• Syndroom van Down



Oppuntstelling

• FO: palpeerbaar struma, pols, EKG

• TSH-bepaling

• Thyroglobuline: meestal gestegen bij papillair en folliculair ca

• Echografie met fijne naald aspiratie

• Scintigrafie





Stroomdiagram functiestoornis schildklier



Hyperthyroïdie: overzicht en behandeling



Hypothyroïdie: behandeling

• Bij hypothyroïdie of TSH > 10mU/L: l-thyroxine

• Substitutiedosis L-thyroxine = 1,6 mcrg per kg/dag levothyroxine 
(gemiddeld), met een grote individuele variatie. 

• Hogere leeftijd: behoefte aan levothyroxine kan 25% afnemen

• Hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke 
verschillen in resorptie

• Doel: TSH en T4 binnen normaalwaarden. Wees niet bevreesd voor 
TSH beneden normaalwaarden!

• Regelmatig controle labo



Nodulaire krop

• Symptomen:
• Asymptomatisch

• Pijnloze zwelling hals (tenzij bij thyroïditis)

• Moeilijk slikken of moeilijke ademhaling (bij grote krop)

• Schildklierfunctie:
• Normaal

• Hyperactieve schildklier

• Hypoactieve schildklier



Pathofysiologie

• Stimulatie
• TSH verhoging

• Tekort aan SK hormoon

• Hypofysegezwel

• Hypofysaire schildklierhormoon resistentie (Refetoff syndroom)

• TSI aanwezigheid

• TSH receptor mutaties (gain of function)

• Goitrogene substanties (bloemkool, broccoli, soyabonen, cassava)

• Infiltratie
• Colloid

• Histiocytose

• Lymfoom

• Inflammatie:
• Infectieus

• Auto-immuun

• Neoplasie



Multinodulaire krop

• Fysiologisch tijdens zwangerschap, menses, puberteit

• Endemisch – chronische I-deficiëntie

• Congenitaal defect



Nodulaire krop

• Anamnese (ook familiale atcd)

• Fysisch onderzoek

• Labo:
• TSH en T4

• AB antithyroperoxidase an antithyroglobuline

• Echografie + (FNAC)

• Radioiodine Uptake:

• Multinod vs solitaire nodule

• Koud vs warm



Echografische evaluatie

• Diffuus:
• Ziekte van Hashimoto

• Ziekte van Basedow

• Dyshormonogenese (PEndred Syndroom)

• Colloidale krop

• Subacute thyroïditis

• Multinodulair:
• Multinodulaire krop

• Carcinoma



Behandeling nodulaire krop

• Regelmatige follow-up en nieuwe punctie zo groei van het letsel.

• Bij hoog TSH en nodule > 2 cm wordt  gestart met L-thyroxine.

• Multinodulaire krop: L-thyroxine

• Behandeling van de hyperthyroïdie



Heelkundige indicaties multinodulaire krop

• Malign of verdacht op maligniteit

• ATCD van radiotherapie hals / blootstelling aan radio-actieve straling

• Symptomen van compressie

• Hyperthyroïdie welke niet onder controle kan gebracht worden

• Duikende krop: vergrote schildklier die achter het borstbeen 
wegduikt in het mediastinum

• Cosmetisch


