SCHILDKLIERNETWERK
DE SCHILDKLIER
Een klein orgaan onder in de hals dat schildklierhormoon
aanmaakt en afgeeft aan het bloed. Via het bloed gaat dit
hormoon naar andere cellen en organen.
Schildklierhormoon stimuleert de stofwisseling. Een tekort
aan schildklierhormoon leidt tot een vertraagde stofwisseling
en daardoor klachten van onder meer gewichtstoename en
vermoeidheid. Een te snel werkende schildklier zorgt voor een
verhoogde hartslag, gewichtsverlies en een gejaagd gevoel.

LUCHTPIJP
SCHILDKLIER

ONZE MISSIE
In het SchildklierNetwerk werken medisch specialisten van
verschillende specialismen en uit verschillende ziekenhuizen
met elkaar samen. Doel is samen excellente, uniforme en doelmatige zorg te leveren aan patiënten met een schildklieraandoening. Uitgangspunt hierbij is om de patiënt samen te voorzien van de beste zorg op de beste plek. In het Netwerk bundelen specialisten hun kennis en expertise rondom zorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Samen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de innovatie van de schildklierzorg.

In het SchildklierNetwerk werken alle medisch specialisten die betrokken zijn bij de schildklierzorg met elkaar samen.
Het betreft de diagnostiek en zorg aan patiënten met een schildklierfunctiestoornis of schildklierkanker.
Onderstaand een overzicht van medisch specialisten die een belangrijke bijdrage leveren aan de schildklierkankerzorg.
Het overzicht is daarmee niet compleet voor de volledige schildklierzorg.

Hoofdbehandelaar.
Stelt de diagnose,
levert de niet-operatieve
behandeling en begeleidt
De patiënt na eventuele
operatie.
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voor de medicamenteuze
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verantwoordelijk
voor de
bepalingen van
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bloed in het
laboratorium
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FRANCISCUS GASTHUIS
& VLIETLAND

verantwoordelijk
voor het
beeldvormend
onderzoek

verantwoordelijk
voor de bestralingsbehandeling.
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PARTICIPERENDE ZIEKENHUIZEN

CIJFERS SCHILDKLIERZIEKTE IN NEDERLAND
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Het SchildklierNetwerk is tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de stichting BeterKeten, waarin het Erasmus MC,
Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis participeren. Doel van deze stichting is om door middel van
samenwerking rondom zorg & onderzoek de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg op een nóg hoger niveau te tillen in
de Rotterdamse regio. Voor meer informatie zie: www.beterketen.nl.

