Behandeling
& medicatie

Schildklierbescherming bij

123

I-MIBG-scan

Je kind krijgt binnenkort een 123I-MIBG-scan en moet dan van
tevoren drie medicijnen innemen om de schildklier te beschermen:
levothyroxine, thiamazol en kaliumjodide.
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Dag 2
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Dag 3
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• Levothyroxine

• Levothyroxine

• Levothyroxine

• Thiamazol

• Thiamazol

• Thiamazol

• Kaliumjodide

• Kaliumjodide

Hoe ziet het eruit en hoe wordt
het gegeven?

Wanneer neemt
je kind de
medicijnen in?

Bijwerkingen
op korte termijn
(binnen 24 uur)

Levothyroxine (andere namen:

1x per dag

• Hartkloppingen

Thyrax®, Euthyrox®) is een tablet

gedurende drie

• Hoofdpijn

die via de mond wordt ingenomen, ‘s

dagen, te beginnen

• Spierzwakte en

ochtends op een lege maag. Je mag de

op de dag vóór

krampen (bij te

tablet eventueel oplossen in een glas

inspuiting MIBG.

hoge dosis)

met 10-15 ml water of in een spuit
(duurt wat langer) en dan via de sonde
geven. Maak de tablet liever niet fijn,
want het poeder blijft plakken.
• Als je kind continu sondevoeding
krijgt, de sondevoeding twee
uur voor toediening van de
levothyroxine stoppen.
• Als je kind alleen in de nacht
sondevoeding krijgt, de
levothyroxine geven 6 uur nadat
de sondevoeding is gestopt.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt
het gegeven?

Wanneer neemt
je kind de
medicijnen in?

Bijwerkingen
op korte termijn
(binnen 24 uur)

Thiamazol (andere naam: Strumazol®)

2x per dag

• Spierpijn

is een tablet die via de mond wordt

gedurende drie

• Gewrichtspijn

ingenomen. Je mag de tablet eventueel

dagen, te beginnen

• Huiduitslag

fijnmaken of oplossen in water en geven

op de dag vóór de

• Lage witte

via een maagsonde. De bittere smaak

inspuiting MIBG.

bloedcellen (bij

kan eventueel gemaskeerd worden met

overgevoelig-

limonade of appelmoes.

heid)

Kaliumjodide is een drank die via

1x per dag

• Jeuk

de mond wordt ingenomen of via de

gedurende twee

• Roodheid

maagsonde wordt gegeven.

dagen, te beginnen

• Zwelling

op de dag van de

• Huiduitslag

inspuiting MIBG. Het

• Benauwdheid

liefst een half uur

• Soms irritatie en

voor het toedienen

ontsteking van

van de MIBG.

de ogen, neus
en mondholte
(bij langdurig
gebruik)

Bijzonderheden
Er wordt regelmatig bloed afgenomen om de functie van de schildklier te
controleren.

Speciale instructies
•

Lukt het door omstandigheden niet om je kind de medicijnen van tevoren
te laten innemen, meld dit dan als je voor de scan komt.

•

Neem bij koorts en keelpijn contact op met je arts of verpleegkundig specialist.

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn.
Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.

