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Abstract 

Schildklierlijden heeft een potentiële invloed op het ontwikkelend kind en de zwangere vrouw. 

Hypothyreoïdie is ongunstig voor de zwangerschap en kan leiden tot spontaan miskraam, pre-

eclampsie, preterme geboorte, abruptio placentae en foetale dood. De impact van subklinische 

hypothyreoïdie (SCH) en auto-immuun schildklierlijden op maternale en foetale gezondheid is 

minder duidelijk. Vele retrospectieve data suggereren een verhoogd risico op miskraam en 

obstetrische complicaties bij SCH, vooral wanneer er een onderliggend auto-immuun gemedieerd 

schildklierlijden aanwezig is. Ondanks de snel groeiende literatuur zijn er weinig gerandomiseerde 

gecontroleerde studies die het effect van screening en behandeling van SCH evalueren op maternale 

en foetale complicaties. Deze onzekerheden worden wereldwijd op verschillende wijze vertaald in de 

richtlijnen. We onderwerpen hiertoe de richtlijnen aangaande behandeling van 

schildklierhormoondeficiëntie tijdens de zwangerschap aan een systematische evaluatie met AGREE. 

We evalueren hoe de richtlijnen de huidige evidentie implementeren, wat de gelijkenissen en de 

tekortkomingen zijn. De richtlijn van de American Thyroid Association van 2017 werd als beste 

weerhouden, gevolgd door de richtlijn van ENDO en AACE+ATA.  

1. Achtergrond en probleemstelling 

1.1. Diagnostiek van schildklierlijden in de zwangerschap  

1.1.1. Schildklierfysiologie en het effect ervan op de interpretatie van meetmethoden 

Zwangerschap kan beschouwd worden als een fysiologische stress-test met invloed op de 

schildkliervorm en –functie. Placentair hCG stimuleert rechtstreeks de schildklierhormoonsecretie, 

wat resulteert in een daling van het TSH vanaf de vijfde zwangerschapsweek. De totale 

schildklierhormoonproductie neemt toe tussen week 5 en 12 om opnieuw te verlagen naar een 

preconceptioneel productieniveau rond de 20e zwangerschapsweek. Deze stijging volgt de toename 

van thyroxine-bindend globuline (TBG), veroorzaakt door een hCG-geïnduceerde oestradiolstijging 

(1). HCG heeft dus twee antagonistische effecten op de schildklierwerking met enerzijds de neiging 

om vrij T4 te verlagen volgend op de snelle stijging van serum TBG en anderzijds vrij T4 te verhogen 

door een schildklierstimulatie. Later in de zwangerschap wijzigt ook de perifere metabolisatie door 

de placentaire deïodinase-activiteit, wat eveneens de schildklierhormoonproductie stimuleert. 

Actieve secretie van schildklierhormoon bij de foetus start pas na 18 weken zwangerschap. Tot dan 

is de foetus volledig afhankelijk van het circulerende vrijT4 van de moeder voor zijn groei en 

ontwikkeling. De relatie tussen de totale T4 concentratie in het bloed en het biologisch actief vrijT4  
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wordt beïnvloed door deze fysiologische veranderingen waarbij een kleiner percentage T4 vrij 

circulerend is.  

De veranderde concentraties serumeiwitten hebben verder ook gevolgen voor de analytische 

performantie van bepalingsmethoden voor vrij T4. Immunodialyse, de meest gebruikte en snelste 

meetmethode, is onderhevig aan zwangerschapsgerelateerde meetfouten; de hogere TBG 

concentraties en lagere albumine concentraties typerend voor zwangerschap kunnen respectievelijk 

leiden tot vals hoge en vals lage gemeten vrij T4-waarden. Directe meetmethoden zoals 

evenwichtsdialyse en ultrafiltratie zijn adequater omdat de meting niet eiwitafhankelijk is. Deze 

methodes zijn echter tijdrovend en duur waardoor ze niet bruikbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk. 

De meest accurate en reproduceerbare manier om vrij T4 te bepalen is gebaseerd op een combinatie 

van ultrafiltratie of evenwichtsdialyse en ‘liquid chromatography- mass spectromery’ (LC-MS/MS). 

Hoewel dit internationaal als de referentiemethode kan worden beschouwd, is ze door de hoge 

operationele kosten niet wijdverbreid beschikbaar. 

VrijT4 waarden pieken kort in het 1le trimester en dalen nadien in 2e en 3e trimester waarbij ze lager 

zijn in vergelijking met niet-zwangere vrouwen wanneer ze gemeten worden met immuno-assays. 

Verschillen in eiwitbinding zijn hiervoor verantwoordelijk. Anderzijds is het ook zo dat longitudinale 

studies met evenwichtsdialyse eveneens aantonen dat vrij T4 concentraties bij zwangeren effectief 

10-15% lager zijn in vergelijking met niet-zwangere vrouwen. 

Als compromis om deze analytische problemen op te vangen, adviseert de National Academy of 

Clinical Biochemistry (NACB) in de VS om meetmethode- en trimester-specifieke referentie-

intervallen voor zwangere vrouwen op te stellen. Het is echter voor vele klinische laboratoria niet 

haalbaar dergelijke lokale referentiewaarden op te stellen, waardoor men zich vaak steunt op de 

referentie-intervallen van de producent van de test. De betrouwbaarheid hiervan wordt 

gecompromitteerd doordat hierbij geen rekening wordt gehouden met de karakteristieken van elke 

cohorte zoals joodstatus en etniciteit. 

Ook TSH is onderworpen aan een zwangerschapsgerelateerde neerwaartse verschuiving van het 

referentie-interval met een daling van zowel de onderste als de bovenste TSH-limietwaarden, het 

meest uitgesproken in het 1e trimester. De bepaling van TSH blijft analytisch betrouwbaar tijdens de 

zwangerschap en het gaat hier om reële, fysiologische veranderingen van de TSH-serumconcentraties 

(1).  
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1.1.2. Jodium 

Jodium is een essentieel micronutriënt voor schildklierhormoonproductie en daardoor van belang 

voor een normale neurocognitieve ontwikkeling van de foetus in utero. Tijdens de zwangerschap is 

er een 50% verhoogde jodiumnood door toename van de maternale en foetale 

schildklierhormoonproductie en een toename van het renale jodiumlek door een verhoogde renale 

filtratie. Bepaling van de urinaire jodurie is onbruikbaar voor de bepaling van de jodiumstatus voor 

individuen en kan enkel gebruikt worden als een betrouwbare biomerker op populatieniveau. In onze 

streken gebeurt de inname van jodium voornamelijk via gejodeerd zout. Een inname van 250 µg/dag 

wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerd voor zwangere vrouwen. Gezien 

de meestal ontoereikende toevoer via het dieet, wordt supplementatie geadviseerd onder vorm van 

zwangerschapsvitaminen. Hoewel de WHO jodiumtekort als de belangrijkste voorkombare oorzaak 

van hersenschade of mentale beperkingen in ontwikkelde landen weerhoudt, is de evidentie voor 

preconceptionele jodiumsupplementatie eerder schaars. Twee niet-gerandomiseerde interventionele 

studies toonden een verbetering van de cognitieve performantie (2, 3). Het is verder onduidelijk of 

jodiumtoediening de evolutie naar subklinische hypothyreoïdie kan voorkomen bij vrouwen met 

jodiumdeficiëntie.  

1.2. Subklinische hypothyreoïdie 

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) refereert naar een schildklierhormoontekort bij patiënten die 

geen of weinig klinische tekenen vertonen, doch is eerder een biochemische definitie van een nog 

gecompenseerde euthyreoïdie waarbij verhoogde TSH-stimulatie apparent normale 

schildklierhormoonconcentraties verzekeren. Het wordt gedefinieerd als een verhoogde TSH-waarde 

bij normaal fT4 en fT3, heeft een prevalentie van 1,4-4% bij zwangere vrouwen en vormt hiermee de 

meest voorkomende schildklierafwijking tijdens de zwangerschap (4). De prevalentiecijfers zijn 

evenwel afhankelijk van de regio, etniciteit, jodiuminname, meetmethode en de limietwaarden voor 

TSH. Bij zwangere vrouwen met schildklierauto-immuniteit zoals aangetoond door een positieve titer 

voor thyreoglobuline (Tg)- of thyroïdperoxidase (TPO)-antilichamen in het 1e trimester, is de 

incidentie van een TSH >4 mU/l tijdens het derde trimester van de zwangerschap 20% (5). Een 

verhoogde waakzaamheid voor de ontwikkeling van schildklierlijden bij deze populatie is dus 

gewettigd. 

De keuze de TSH-limietwaarde kan leiden tot over- of onderdiagnostiek, dit wordt in de hand gewerkt 

door een gebrek aan populatie en test-specifieke referentiewaarden. De vraag stelt zich of TSH-

demarcaties universeel gebruikt kunnen worden. Zo werden in een studie 28% van de zwangere 

Chinese vrouwen met SCH gediagnosticeerd bij gebruik van de door ATA internationaal 
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voorgestelde TSH-limietwaarden, terwijl dit maar 4% bedroeg bij gebruik van de etniciteit-specifieke 

referentie-intervallen (6). Kim et al. onderzochten de referentie-intervallen voor zwangere vrouwen 

in Korea, volgens het NACB protocol waarbij opmerkelijk bredere referentie-intervallen voor TSH 

en vrijT4 werden vastgesteld (7). Dit was ook het geval in twee andere Aziatische studies (8, 9), maar 

werd niet bevestigd in een Zwitserse, Amerikaanse en Spaanse studie (10-12). Dit betekent dat 

gebruik van de internationale referentie-intervallen enerzijds potentieel leidt tot overmedicalisering 

en anderzijds tot onderbehandeling.  

Hypothyreoïdie, met een lagere prevalentie (0.2%), toont een associatie met zowel maternele 

complicaties (miskraam, preëclampsie, …) als neonatale complicaties (IUGR, respiratoire distress, 

lager IQ) (13, 14). Internationaal bestaat er consensus om hypothyreoïdie adequaat te behandelen om 

complicaties te voorkomen, al is er een gebrek aan data van hoge kwaliteit die dit ondersteunen. De 

vraag stelt zich vooral of adequate behandeling van SCH tijdens de zwangerschap de uitkomst voor 

moeder en/of kind gunstig beïnvloedt.   

1.2.1. Neurocognitieve uitkomst 

In een grootschalige case-control studie werd in 1999 de aandacht voor de neurocognitieve effecten 

van overte hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap gewekt. Deze studie toonde een duidelijke 

associatie tussen maternale hypothyreoïdie en neurocognitieve schade bij hun baby’s. Op 7 à 9-jarige 

leeftijd scoorden 48 kinderen van onbehandelde hypothyreote vrouwen (TSH gemiddeld 13 mU/l) 

gemiddeld 7 punten lager op IQ-tests in vergelijking met 124 kinderen van vrouwen met euthyreoïdie 

tijdens de zwangerschap (14). 

Deze bevindingen konden echter niet bevestigd worden in gerandomiseerde interventiestudies. In de 

Controlled Antenatal Thyroid Screening Study (CATS) van Lazarus et al. werden 21846 vrouwen 

gerandomiseerd tot wel of geen screening voor TSH op een zwangerschapsduur van 12 weken (15). 

De vrouwen uit de screeningsgroep met een TSH boven het 97,5e percentiel en/of T4 onder het 2,5e 

percentiel (390 vrouwen) werden behandeld met levothyroxine 150 µg daags waarbij gestreefd werd 

naar een TSH-waarde tussen 0,1 en 1 mU/l. In de controle groep werden de schildklierwaarden enkel 

postnataal geëvalueerd en in deze groep hadden 404 vrouwen een onbehandelde subklinische 

hypothyreose. Er werd geen significant verschil gezien op vlak van cognitieve functie op de leeftijd 

van 3 jaar (15). Deze studie had wel een hoge drop out (24%) en de behandeling werd eerder laat 

gestart (na 12 weken). Dierenmodellen suggereren dat dit tijdsframe mogelijks te laat is om nog een 

belangrijk effect op de hersenontwikkeling te bekomen. Casey et al. stelde eveneens geen verschil op 
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neurocognitieve uitkomst vast bij kinderen op 5-jarige leeftijd bij een grootschalige interventionele 

studie (IQ 97 ([94-97] bij de behandelingsgroep versus 94 [92-96] in de controlegroep, p=0,71) (16). 

Zevenennegentig duizend vrouwen werden gescreend, waarbij vrouwen met subklinische 

hypothyreoïdie (TSH >4 mU/l, 677 vrouwen) gerandomiseerd werden naar ofwel een 

behandelingsgroep ofwel een opvolgingsgroep. Opnieuw werd de behandeling pas in het 2e 

zwangerschapstrimester gestart (gemiddeld 16 weken). Recent werd in een populatiegebaseerde 

prospectieve cohorte studie vastgesteld dat zowel hoge als lage maternale vrijT4 concentraties tijdens 

zwangerschap geassocieerd zijn met een lager IQ bij het kind op een mediane leeftijd van 6 jaar (17).  

Een preventieve levothyroxine behandeling bij zwangere vrouwen met subklinische hypothyreoïdie 

is aldus mogelijks niet vrij van risico.  

1.2.2. Obstetrische complicaties 

Wat betreft de gevolgen van SCH op het verloop van de zwangerschap zijn er meerdere 

observationele studies die een hogere incidentie van preterme geboorte, placentaire loslating, opname 

op neonatale intensieve zorgen, ernstige pre-eclampsie en zwangerschapsdiabetes aantonen (18-20). 

Auto-immuniteit is de meest voorkomende oorzaak van SCH tijdens de zwangerschap in ontwikkelde 

landen en de meeste studies laten niet toe de effecten van TPO-seropositiviteit en SCH te 

differentiëren. Er zijn overigens geen interventionele studies uitgevoerd bij TPO-seronegatieve 

vrouwen.  

Een prospectieve cohortestudie van 2495 vrouwen in Amsterdam rapporteerde een verhoogd risico 

voor miskramen bij een gemiddelde zwangerschapsduur van 13 weken, foetale en neonatale dood 

met stijgende TSH-concentratie bij zwangere vrouwen, ook zonder hypothyreoïdie (21) . Men stelde 

dat het risico op miskraam verhoogde met 60% (OR=1,6 [1,04-2,47], p<0,033) voor elke 

verdubbeling in TSH-waarde. De absolute risico’s waren evenwel zeer laag (0,8% geschat absoluut 

risico op miskraam bij TSH 0,54 mU/l (10e percentiel) versus 2,2% bij TSH 3,13 mU/l (90e percentiel) 

en er was een opvallend laag percentage miskramen in deze cohorte, wat er kan op wijzen dat vroege 

miskramen hier gemist werden. Een tweede prospectieve studie toonde een verhoogd risico op 

abruptio placentae en vroeggeboorte voor 34 weken (4% vs. 2,5%, p<0,05) bij 404 vrouwen met SCH 

vs 15689 controles zonder SCH (gedefinieerd als TSH boven 97,5e percentiel) voor de 20e 

zwangerschapsweek (20). Er werd niet gecorrigeerd voor aanwezigheid van schildklierauto-

immuniteit. Negro et al. rapporteerden in een derde grootschalige prospectieve studie (n = 4123) een 

verlaagd risico op spontane miskramen bij TPO-seronegatieve, onbehandelde vrouwen met TSH-

waarden <2,5 mU/l ten opzichte van 2,5 - 5mU/l bij een gemiddelde zwangerschapsduur van 9 weken 
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bij start van de studie (3,6 vs. 6,1%, p=0,0006) (22). Ook hier was er een laag percentage miskramen, 

vermoedelijk omdat de inclusie van de studie pas startte vanaf de 9e zwangerschapsweek).  

Meerdere andere prospectieve studies toonden geen toename in nefaste obstetrische uitkomsten aan 

(23, 24). Plowden et al. publiceerden een prospectieve studie waarbij vrouwen reeds preconceptioneel 

gevolgd werden en zag geen verschil op vlak van vroegtijdige miskramen (RR 1,07; CI 0,81-1,41) en 

levendgeboorten (RR 0,97; CI 0,88-1,07) voor vrouwen met een TSH hoger versus lager dan 2,5 

mU/l (24). Door preconceptionele opvolging kan men het probleem van ‘gemiste’ miskramen 

ondervangen, zodat de prevalenties van miskraam (inclusief zeer vroege miskramen) oplopen tot 26-

31%. Deze resultaten zijn mogelijks geruststellend in de zin dat zij suggereren dat mild verhoogde 

TSH-waarden geen risicofactor lijken te vormen voor miskraam, verminderde fertiliteit of verlaagde 

ratio van levendgeborenen. 

1.3. Auto-immuun schildklierlijden  

1.3.1. Obstetrische complicaties 

Auto-immuniteit van de schildklier (AI) kan vermoedelijk via twee mechanismen een impact hebben 

op de zwangerschap. De eerste betreft een interferentie in de adaptieve mechanismen van de 

schildklier met verhoogde vereisten (een subtiele verandering in de thyroïdale reserve) en ten tweede 

zijn er mogelijke directe effecten op de placenta en de foetus als gevolg van de gegeneraliseerde 

activatie van het immuunsysteem. AI-schildklierlijden is geassocieerd met fertiliteitsproblemen en 

obstetrische complicaties (25, 26). Het is moeilijk het effect van de TPO-seropositiviteit en SCH op 

negatieve zwangerschapsuitkomst te differentiëren. Zijn beiden onafhankelijke risicofactoren, 

synergistisch of een van beide geen oorzakelijke factor?  

Een interventionele studie evalueerde de impact van levothyroxine op obstetrische complicaties bij 

euthyreote (TSH-waarde 0,27-4,2 mU/l) vrouwen met TPO-seropositiviteit middels randomisatie tot 

behandeling en opvolging, met de TPO-seronegatieve vrouwen als controlegroep (27). Het aantal 

miskramen en preterme geboorten (voor 37 weken) was hoger in de onbehandelde groep (2/57 versus 

8/57). Gezien echter de miskramen vaak optraden in dezelfde week als van de start van behandeling, 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat er een causaal verband was tussen het opstarten van de behandeling 

en de miskramen. Men besluit verder dat het risico op miskraam bij TPO-seropositieve vrouwen die 

behandeld worden vergelijkbaar is met het risico bij de groep TPO-seronegatieve vrouwen; echter de 

eerstgenoemden waren gemiddeld 2 jaar ouder (leeftijd is een gekende risicofactor voor miskramen 

en obstetrische complicaties). Verder had deze studie enkele methodologische tekortkomingen op 
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vlak van randomisatie (was deze consecutief?) en geen beschreven blindering voor de behandeling 

(27). 

Bij een later prospectief gerandomiseerd onderzoek van Negro et al. in 2016 (28) vergeleek men het 

behandelingseffect op vlak van miskraam of vroeggeboorte bij TPO-seropositieve vrouwen. Een 

groot aantal vrouwen (n=8530) werden gescreend op een gemiddelde zwangerschapsduur van 7 

weken, waarbij in de gescreende groep 413 TPO-seropositieve vrouwen met een TSH 0,5-2,5 mU/l 

gerandomiseerd werden naar een groep met en een groep zonder behandeling, met als extra controle 

een groep van euthyreote TPO-seronegatieve vrouwen. Het percentage vroeggeboorten bij euthyreote 

vrouwen met auto-immuun schildklierlijden was significant hoger in vergelijking met vrouwen 

zonder AI-schildklierlijden. De definitie van miskraam is onduidelijk in deze studie (tot 25 weken?). 

Gezien uiteindelijk ook 49% van de vrouwen behandeld werden die aanvankelijk in de niet-

behandelingsgroep ingedeeld waren, is het principe van de intention-to-treat duidelijk geschonden. 

De studie bleek achteraf ook onvoldoende power te hebben door overschatting van de uiteindelijk 

prevalentie van miskramen (24% geschat versus 11% reëel) bij onbehandelde TPO-seropositieve 

vrouwen. Verder werd uitgegaan van de hypothese dat levothyroxinebehandeling zou resulteren in 

een daling van 50% in miskraam ratio. De absolute aantallen van elke uitkomst worden niet 

weergegeven en er wordt niet geduid op welke zwangerschapsduur de preterme geboorten voorvielen. 

Een sensitiviteitsanalyse waarbij vrouwen met een vroegtijdig miskraam werden geëxcludeerd, 

ontbreekt. Een miskraam in dezelfde week als de start van levothyroxine kan immers moeilijk 

toegeschreven worden aan een eventueel behandelingseffect. De controlegroep euthyreote TPO-

seronegatieve vrouwen was een niet-gerandomiseerde groep en de selectie hiervan werd niet 

beschreven. Het is suggestief dat er hier bias was gezien het zeer lage miskraamratio (2,8% in 

vergelijking met 5-10% als Europees gemiddelde, 47) wat de waarde van de vergelijking 

compromitteert. Deze studie kan dus door methodologische problemen geen antwoord bieden op de 

primaire vraagstelling. Hoewel screening en interventie in deze studies reeds gebeuren in het eerste 

trimester, is het niet ondenkbaar dat -àls er een verschil is in miskraamrisico bij TPO-seropositieve 

vrouwen-  het effect hiervan beter kan geëvalueerd worden bij een preconceptionele start van 

behandeling. In dit oogpunt is de T4-LIFE Trial, waarbij levothyroxine bij TPO-seropositieve 

vrouwen pre-conceptioneel wordt gestart, van groot belang.  

1.3.2. Neurocognitieve uitkomst  

Er zijn geen studies van voldoende kwaliteit die de neurocognitieve effecten van maternale TPO-

seropositiviteit hebben onderzocht onafhankelijk van SCH. Maternale TPO-status was niet 

voorspellend voor de neurocognitieve functie van het kind op 3-jarige leeftijd bij 3139 moeder-
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kindparen (29). Een kleine case-control studie (screening van 1268 patiënten, 34 vrouwen TPO-

seropositief) vond een associatie met een lager IQ (10 punten lager, p < 0,01) bij de kinderen van 

TPO-seropositieve versus -seronegatieve vrouwen, gemeten op 25-30 maand (30).  

1.4. Geïsoleerde hypothyroxinemie 

Geïsoleerde hypothyroxinemie is een moeilijk te definiëren klinische entiteit. Een vrijT4 meting is 

immers tijdens de zwangerschap minder betrouwbaar en gevoelig aan aberrante concentraties van 

TBG wat leidt tot verschillen in de gerapporteerde incidenties. Hypothyroxinemie wordt vaker gezien 

in jodiumdeficiënte gebieden en kan wijzen op een onvoldoende thyroïdale reserve. Het risico op 

obstetrische complicaties wordt als eerder klein ingeschat, gebaseerd op de meta-analyse van Chan 

(31), de invloed op neurocognitieve ontwikkeling lijkt anderzijds meer complex. Pop et al. toonde 

een associatie aan van laag vrijT4 met een verhoogde risico op een verstoorde psychomotorische 

ontwikkeling van kinderen op 10 maanden vrijT4 (vrijT4 onder 5e percentiel op 12 weken, <9,8 

pmol/l, n=11) (32) en een vertraagde mentale en motorische ontwikkeling op de leeftijd van 2 jaar 

(vrijT4 onder 10e percentiel op 12 weken, n=57, 8 punten, CI [4-14], p<0,02) op motorische Bayley 

Scales of Infant Development score en 10 punten op de mentale score ( CI [4-16 punten, p<0,005]) 

(33). Er werd niet gecorrigeerd voor TPO-seropositiviteit. Een IQ-verschil van 4 punten (CI [-6,68, -

1,81], p<0,01) werd gerapporteerd in een prospectieve cohortestudie van Ghassabian et al. bij 6-jarige 

kinderen van moeders met een laag versus normaal vrij T4, ook na correctie voor de scholingsgraad, 

het inkomen en rookstatus (29). Li et al. toonde een verhoogd risico voor een verstoorde motorische 

en intellectuele ontwikkeling gemeten op 25-30 maand bij kinderen van moeders waarbij op een 

zwangerschapsduur van 16-20 weken een verlaagd thyroxine was vastgesteld (30). Drie Amerikaanse 

studies tonen echter geen enkele associatie aan (34, 35).  

Er zijn slechts twee interventiestudies gepubliceerd bij maternale hypothyroxinemie. De ‘CATS’ 

studie weerhield geen verschil in de neurocognitieve ontwikkeling van kinderen gemeten op 3- jarige 

leeftijd (15). De tweede studie, ‘National Institutes of Health Maternal Fetal Medicine TSH study’, 

randomiseerde 526 vrouwen met hypothyroxinemie (vrijT4 <0,86 ng/dl) tot wel of geen behandeling 

en noteerde geen effect op neurocognitie op 5 jaar (IQ 94 (CI [91-95] in de behandelingsgroep en IQ 

91 ([89-93]), p=0,30 in de opvolgingsgroep) (16).  Op basis van de huidige literatuur is er dus geen 

evidentie die behandeling van deze aandoening wettigt.  

1.5. Screening 

Screening naar schildklierlijden bij de zwangere vrouw is een controversieel onderwerp door een 

gebrek aan kwaliteitsvol onderzoek en tegenstrijdige data. Implementering van een (universeel) 
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screeningsprogramma is pas nuttig als aan alle volgende voorwaarden voldaan wordt: 1/ de 

aandoening moet duidelijk gedefinieerd en vanuit medisch oogpunt belangrijk zijn, met een gekende 

incidentie/prevalentie; 2/ de aandoening wordt gewoonlijk niet vroeg gediagnosticeerd zonder 

screening; 3/ de screeningstest heeft duidelijke, uniforme cut-off waarden; 4/ de screeningstest is 

eenvoudig en veilig; 5/ er is een effectieve behandeling beschikbaar. Voor alle van deze vijf 

elementen zijn er meerdere kanttekeningen te plaatsen bij SCH tijdens de zwangerschap. 

Universele screening zou toelaten alle vrouwen met hypothyreoïdie (prevalentie van 0,2-0,5%, in 2/3 

van de gevallen asymptomatisch (31)) en alle vrouwen met AI-schildklierlijden met SCH te 

behandelen. Daarnaast zou deze strategie het mogelijk maken alle vrouwen met AI-schildklierlijden 

met euthyreoïdie op te volgen, een groep met een verhoogd risico op evolutie naar SCH of 

hypothyreoïdie. Screenen bij aanwezigheid van bepaalde risicofactoren, met name een case finding-

strategie, wordt vaak als alternatief voorgesteld; echter op deze manier worden ongeveer 30% van de 

patiënten met -al dan niet subklinische- hypothyreoïdie gemist (36). Het belang van deze ‘gemiste’ 

diagnoses dient genuanceerd te worden gezien het onduidelijk is of complicaties vermeden worden 

door behandeling (25). Een gerandomiseerde studie kon geen voordelen aantonen van een universele 

versus case finding screeningstrategie (37). Case finding is goedkoper en kan als een aanvaardbare 

strategie aangenomen worden. Het enige prospectieve, gerandomiseerde onderzoek die de waarde 

van screening op vlak van de neurocognitieve uitkomst evalueerde, kon geen voordeel van screening 

aantonen (15). Op vlak van obstetrische complicaties toonde een interventionele studie (37) waarbij 

vrouwen met AI-schildklierlijden met SCH behandeld werden, geen voordeel aan bij universele 

screening in vergelijking met case finding. De vrouwen in deze studie werden in het eerste trimester 

van de zwangerschap gerandomiseerd in een groep die gescreend werd (universele screening) of 

gescreend werd volgens bepaalde criteria (case finding volgens ENDO richtlijnen). De TPO-

seropositieve vrouwen met een TSH-waarde tussen 2,5 en 5 mU/l werden als ‘subklinisch 

hypothyreoot’ beschouwd en met levothyroxine behandeld. Er werd geen behandeling ingesteld voor 

TPO-seronegatieve vrouwen. Globaal resulteerde universele screening niet in een vermindering van 

nefaste uitkomsten vergeleken met de case finding screeningsstrategie. Het verschil was wel 

indrukwekkend in de groep van vrouwen met subklinische hypothyreoïdie die waren ingedeeld in de 

laag-risico groep met significant meer nefaste uitkomsten bij vrouwen in de case finding groep (waar 

SCH met AI-schildklierlijden niet vastgesteld werd en dus geen behandeling werd ingesteld, met 

name 36 van 39 vrouwen) in vergelijking met de universele screeninggroep (19 van 51 vrouwen). 

Wanneer men echter de ongunstige obstetrische uitkomsten in detail bekijkt, blijken bij de 

hypothyreote TPO-seropositieve vrouwen voornamelijk zwangerschapshypertensie, keizersneden en 
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opname op neonatale intensieve zorgen te verschillen tussen de behandelde en niet-behandelde groep, 

waarbij men zich de vraag kan stellen of deze uitkomsten wel klinisch relevant zijn.  

De studies die de kosten-effectiviteit van screening evalueren zijn weinig betrouwbaar gezien ze 

uitgaan van vele assumpties gebaseerd op RCT of zelfs observationele en niet-gecontroleerde data 

(38, 39). Een Cochrane review (40) besluit dat gebaseerd op de huidige evidentie de universele 

screeningsstrategie geen voor- of nadelen heeft aangetoond op de maternele en neonatale uitkomst 

door behandeling van hypothyreoïdie, gebaseerd op de prospectieve studies van Lazarus (15) en 

Negro (37).  

2. Doel thesis 

Naar aanleiding van de contradictorische evidentie in verband met de aanpak van subklinische 

hypothyroidie en screening naar schildklierdysfunctie tijdens de zwangerschap, willen we de 

onderliggende evidentie van het advies van de organisaties die richtlijnen ontwikkelen evalueren. Het 

doel van deze thesis is een vergelijking te maken tussen de verschillende richtlijnen wereldwijd 

aangaande screening en behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen. We 

willen op systematische wijze nagaan waar de aanbevelingen verschillen en welke de verklaringen 

hiervoor zijn.  

De evaluatie van de richtlijnen gebeurt op een systematische wijze met de AGREE tool  (The 

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Instrument). Hiermee wordt de variabiliteit, het 

proces van de richtlijnontwikkeling en de kwaliteit van de rapportering en inhoud doorgelicht. Door 

een grondige beoordeling van de wijze van de richtlijnontwikkeling, kunnen de aanbevelingen naar 

waarde geschat worden. De evaluatie omvat 24 vragen voor elke richtlijn, gegroepeerd in 7 

subdomeinen en een globale beoordeling. Deze omvat het advies, op basis van de beoordeelde 

criteria, voor het gebruik van de richtlijn in de dagelijkse praktijk. In totaal werden 10 richtlijnen 

geëvalueerd, waarbij elke richtlijn door minimum 2 tot 4 artsen werd beoordeeld. We vergelijken de 

verschillende richtlijnen per domein (domeinspecifieke score uitgedrukt als behaalde domeinscore op 

de maximum score).In een separate extractietabel kan men de informatie omtrent de 

richtlijnontwikkeling en de geïdentificeerde en gecatalogeerde adviezen terugvinden voor elke 

richtlijn afzonderlijk, waardoor verschillen of overeenkomsten tussen adviezen van verschillende 

richtlijn rond beslispunten van diagnostische of therapeutische aanpak worden gevisualiseerd. Op 

deze wijze wordt ook de onderliggende rationale van de richtlijnontwikkelingsgroep verduidelijkt en 

kan men op een meer systematische en rationele manier evalueren welke richtlijnen de voorkeur 

genieten. 
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3. Richtlijnen 

3.1. Zoekmethoden voor identificatie van richtlijnen/studies 

Richtlijnen met betrekking tot het nut van screening naar schildklierpathologie en behandeling van 

schildklierdysfunctie werden gezocht via Pubmed en Google Scholar.  Hiervoor werden volgende 

zoektermen gebruikt: “thyroid dysfunction”, “subclinical hypothyroidism”, “thyroid auto-immunity”, 

“screening”, “pregnancy” en “treatment”. Verder werden de websites van de Europese, Noord- en 

Zuid-Amerikaanse en Aziatische “endocrine”, “thyroid”, “obstetrics and gynaecology” 

“societies/associations” nagezien. Bij beschikbaarheid van meerdere richtlijnen van dezelfde 

associatie, werd steeds de meest recente weerhouden voor evaluatie. 

3.1.1. Geïncludeerde richtlijnen (richtlijnen  1-10) 

1. Endocrine Society (ENDO), 2012  

2. American College of Obstetricians (ACOG), 2015 

3. American Assocation of Clinical Endocrinologists and American Thyroid Association, 

(AACE+ATA), 2012 

4. American Thyroid Association (ATA), 2017 

5. European Thyroid Association (ETA), 2014 

6. Netherlands Association of Internal Medicine (NAIM), 2008 

7. Latin American Thyroid Association (LATS), 2013 

8. Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (BSEM), 2013 

9. British Thyroid Association (BTA), 2006 

10. Maternal Health Division of the Government of India (MHD of India), 2014.  

3.1.2. Geëxcludeerde richtlijnen (richtlijnen  11-19) 

Volgende richtlijnen werden geëxcludeerd omdat ze bestaan uit een beschrijving van andere 

richtlijnen: Australian Familiy Physician (RACGP, 2012), Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH, 2016) en Best Practice Advocacy Centre New Zealand (BPAC, 

2005). De richtlijnen van de Spanish Endocrine Society (SES, 2009), de Griekse richtlijnen 

(Kyriazopoulou, 2008) en de Indian Thyroid Society richtlijnen (ITS, 2012) werden geëxludeerd 

omwille van de taalbarrière en beschikbaarheid. De consensus-overeenkomst van een groep artsen 

werd niet weerhouden (Surks et al, 2004). De richtlijnen Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG, 

2013) en de British Columbia Guidelines (BCG, 2010) werden niet weerhouden wegens te summier. 
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4. Evaluatie van de richtlijnen: AGREE tool 

4.1. Het doel en bereik 

De beoordeling van de doelstelling van de richtlijn, de gezondheidsvragen en doelpopulatie.  

De context en het doel van de richtlijn werden het best omschreven door ATA en ATA+AACE en bij 

BTA, met een extensieve vraagstelling. De ENDO, NAIM en de ACOG richtlijnen beschrijven geen 

doelstellingen. De meeste richtlijnen zijn niet exclusief voor zwangere vrouwen geschreven, met 

adviezen voor de algemene populatie bij LATS, BSEM, NAIM, ATA+AACE, BTA en voor kinderen 

bij ETA. Zwangere vrouwen vormen het enige doelpubliek bij de richtlijnen van ATA, ACOG en 

ENDO. 

4.2. Betrokkenheid van de belanghebbenden   

Hier wordt gefocust op de mate waarin de richtlijn werd ontwikkeld door de geschikte 

belanghebbenden en het standpunt van de beoogde gebruikers representeert.  

Idealiter vertegenwoordigt een richtlijnencommissie omtrent schildklierproblematiek alle 

invalshoeken en bestaat deze bij voorkeur uit endocrinologen, gynaecologen, biochemici, pediaters, 

huisartsen, patiënten en methodologen. De samenstelling van de commissies bleek vaak eenzijdig 

(zelfde specialisaties, afkomstig van eigen land). Bij de richtlijnen van de endocrinologische 

commissies waren er hoofdzakelijk endocrinologen aanwezig, met name bij de NAIM, BSEM, 

LATS, ATA+AACE en ETA groep. Daartegenover bestond de ACOG enkel uit gynaecologen en 

BTA zijn een samenwerking van biochemici met een endocrinoloog. Dit is overigens de enige 

commissie waarbij er ook patiëntenvertegenwoordigers deelnamen en die de invalshoeken van alle 

belanghebbenden beschrijft. Echter deze verwachtingen worden niet ingelost. Een meer verscheiden 

publiek zien we bij de groep van ENDO, MHD van India en ATA. De commissie van ATA en MHD 

van India bestond uit endocrinologen, gynaecologen, vroedvrouwen, endocriene chirurgen, experten 

op vlak van joodnutritie en epidemiologen, bij de eerste van nationale, bij de tweede van 

internationale afkomst, dit om de brede gedragenheid van de richtlijn te bevorderen. Bij MHD van 

India maakten ook sociale gezondheidsactivisten en beleidsmakers van de Nationale 

Gezondheidsmissie deel uit van de commissie. De ETA, LATS, ENDO en NAIM richtlijnengroep 

beschrijft niet welke discipline hun auteurs beoefenen, bij ACOG staat zelfs niet gespecificeerd welke 

artsen.  
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4.3. Sterkte van de ontwikkeling van de richtlijn  

De sterkte van de ontwikkeling relateert naar het proces om de evidentie te verzamelen en te 

synthetiseren, de methoden om de aanbevelingen te formuleren en hoe deze te updaten.  

De ATA, ATA+AACE en ETA richtlijnen geven een uitgebreide beschrijving van de 

wetenschappelijke substantiatie en aanbevelingsgraad. De methodologische kwaliteit van de meeste 

richtlijnen (NAIM, ENDO, ACOG, BSEM, LATS) was evenwel zwak. De wijze van 

consensusvorming werd zelden afdoende beschreven (wel bij ATA+AACE, ATA) en meestal 

ontbreekt de specificatie van de zoekstrategie wat betreft de zoektermen (wel bij ETA). Er werd quasi 

steeds gebruik gemaakt van een gevalideerd score-systeem zoals GRADE (ETA), USPSTF (ENDO), 

Oxford (LATS en BSEM), ACPGGS (ATA), AHCPR (BTA) en AACE (AACE+ATA). Dit ontbrak 

bij de NAIM en MHD van India richtlijnen. De richtlijnen van ATA, ATA+AACE en ENDO werden 

door een uitgebreide groep van externe en internationale commissies gereviseerd, bij BTA door niet 

gespecifieerde ‘internationale experten’. Externe reviewing werd niet voorzien bij de LATS, BSEM, 

NAIM, ETA, MHD van India en ACOG richtlijnen. De richtlijnen werden opgesteld door experten 

aangewezen door de commissies, enkel bij de NAIM, MHD van India en ACOG richtlijnen werd dit 

niet beschreven. De LATS en BSEM richtlijnen werd op vlak van de graad van aanbeveling en sterkte 

van evidentie geëvalueerd door dezelfde arts.  

De ATA richtlijnen behalen een sterke score. De beperkingen in de evidentie worden uitgebreid 

gekaderd en er is steeds aandacht voor de gezondheidsvoordelen, bijwerkingen en risico’s bij de 

formulering van de aanbevelingen. Het referentielijst is zeer omvangrijk al zijn de criteria voor het 

selecteren van de evidentie niet duidelijk beschreven.  

De ENDO en ATA+AACE richtlijn geeft voor elk onderwerp eerst een samenvatting van de evidentie 

met duidelijke referentie naar de onderliggende evidentie, al is er minder aandacht voor kritische 

beoordeling van de studies in vergelijking met de ATA richtlijnen. Bij ACOG ontbreekt een rigoureus 

design. De interpretatie van de beschikbare evidentie is niet transparant en het resulteert in 

conservatieve behandelingskeuzes. 

De LATS richtlijnen geven een minimale interpretatie van de evidentie, waarbij duiding van de 

beperkingen en hiaten in de kennis ontbreken. De tekst is onsamenhangend, het hoofdstuk omtrent 

screening is onlogisch opgevat en bevat irrelevante informatie. De vraagstelling en aanbevelingen 

zijn onvolledig; zo ontbreekt een hoofdstuk omtrent SCH, maar dit wel staat kort vermeld bij het 

hoofdstuk omtrent screening. Men neemt geen standpunt in voor behandeling van SCH bij TPO-
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negatieve vrouwen. De formulering is misleidend: één meta-analyse wordt uitvoerig besproken (25), 

waarbij men concludeert dat er geen associatie is van TPO-seropositiviteit en recidiverend miskraam 

bij cohorte-studies. Echter het verschil was net niet significant, doch wel uitgesproken bij vrouwen 

zonder herhaaldelijk miskraam en bij de case-control studies (28 op 31 van de geïncludeerde studies 

in deze meta-analyse). Duiding ontbreekt bij controversiële bevindingen. 

De BTA richtlijnen zijn gebaseerd op een publicatie in 2002 van 'The National Academy of Clinical 

Biochemistry' met een verder niet-gespecifieerd nazicht van de literatuur. Het literatuuronderzoek 

was onvolledig en er wordt gerefereerd naar een beperkt aantal oudere artikels (13 artikels waarvan 

slechts 1 studie na 2001 en slechts 3 prospectieve studies), zonder duiding van de tekortkomingen. 

De aanbevelingen worden niet geflankeerd door de referenties waardoor de gradering van de 

aanbeveling aan transparantie ontbreekt. De input van de groep biochemici lijkt beperkt door een 

gebrek aan precieze aanbevelingen op vlak van o.m. de diagnose van SCH. De AHCPR 

aanbevelingsgraad steunt louter op de onderliggende evidentie en niet op het advies van de 

richtlijnengroep. Slechts eenmalig wordt een ‘good practice point recommended by guideline 

development group’ aangehaald, bij aanbeveling om elke 4-6 weken de schildkliertesten op te volgen 

bij hypothyreote patiënten (p40), zonder duiding van de evidentie. Deze aanbeveling is overigens 

schijnbaar tegenstrijdig met een voorgaande aanbeveling om elk trimester te screenen bij 

dosisaanpassing (p 23), waardoor patiënten met een ‘nieuwe’ diagnose frequenter worden opgevolgd 

dan patiënten met gekende hypothyreoïdie. De BTA geeft een duidelijke beschrijving van de 

doelstelling, de visie van belanghebbenden, de aanwezige hiaten in kennis , ... echter de 

gestructureerde inleiding staat niet garant voor een inhoudelijk sterke richtlijn.   

De BSEM richtlijnen gebruiken voor de gradering van de evidentie een gewijzigde Oxford 

classificatie waarbij observationele studies de hoogste aanbevelingsgraad kunnen krijgen. Door level 

A niet voor te behouden voor gerandomiseerde RCT's, beïnvloedt dit de interpretatie van de evidentie. 

Deze schijnbare ‘upgrading’ van de evidentie verlaagt de kwaliteit van de aanbevelingen. Verder 

ontbreekt achtergrondinformatie omtrent auto-immuun schildklierlijden. De richtlijnen van MHD van 

India scoort zeer zwak; de bespreking van de evidentie is bijzonder summier en er is geen enkele 

aansluitende bronvermelding waardoor de duiding met de 16 referenties ontbreekt. 

Bij NAIM wordt de richtlijnontwikkeling beschreven in een separaat document, wat voor externe 

artsen niet beschikbaar is. Het literatuuronderzoek wordt niet beschreven en is niet exhaustief. De 

redeneringen zijn verder onvolledig (o.m. geen beschrijving van neurocognitieve uitkomst).  



15 

 

Bij de ETA richtlijn leunt men op de voorgaande ATA richtlijnen (2011) voor de referentie-

intervallen voor TSH bij zwangere vrouwen wanneer er geen lokale trimester-specifieke TSH-

intervallen beschikbaar zijn, hoewel men aangeeft dat nieuwere evidentie aantoont dat bredere 

referentieranges noodzakelijk zijn. Er wordt weinig aandacht gegeven voor AI-schildklierlijden, al 

raadt men aan bij SCH en negatieve TPO-Al ook naar Tg-Al te screenen, hoewel er geen evidentie 

bestaat voor het klinisch belang van deze antilichamen. De wijze van consensusvorming is 

onduidelijk; zo wordt universele screening afgeraden op basis van de huidige evidentie maar 

anderzijds aangeraden (expert opinion) door 4 van de 6 auteurs van de richtlijn. De criteria voor het 

selecteren van de evidentie zijn niet doorzichtig en mogelijks getuigend van een gebrek aan 

objectiviteit. Het effect van behandeling van SCH op obstetrische complicaties wordt ondermeer 

geduid met een prospectieve kleinschalige studie; bij nazicht is een van de auteurs van de richtlijn 

mede-auteur voor dit artikel. Verder worden de twee studies van Negro (27, 37) weinig genuanceerd 

beschreven bij behandeling van SCH ter preventie van obstetrische complicaties, beiden uitgevoerd 

bij vrouwen met AI- schildklierlijden, zonder dat dit door de auteurs wordt aangegeven als potentieel 

beïnvloedende factor (geldt dit immers ook voor vrouwen zonder AI-schildklierlijden?). We missen 

enige zin voor kritische evaluatie; zo stelt men met dezelfde evidentiegraad (2S) dat bijkomende 

studies noodzakelijk zijn voor de evaluatie van de effecten van SCH op neurocognitie van het kind 

en obstetrische uitkomsten als -volgende stelling- dat vrouwen met SCH voor of tijdens zwangerschap 

dienen behandeld worden met levothyroxine.  

Bij de LATS, MHD van India, ACOG, NAIM en BSEM richtlijnen is de vraagstelling onvolledig en 

wordt de literatuur slechts gedeeltelijk in ogenschouw genomen; bij de laatste drie wordt o.m. auto-

immuun schildklierlijden als entiteit genegeerd. De informatie omtrent kosteneffectiviteit van 

screening was globaal beperkt. De ATA en ENDO richtlijnen geven een uitvoerige en genuanceerde 

beschrijving van de studies van Dosiou (38) en Thung (39), dit gebeurt in beperktere mate bij 

AACE+ATA. Bij ETA en LATS ontbreekt duiding en de overige richtlijnen halen dit onderwerp niet 

aan.  

4.4. Helderheid van presentatie 

De beoordeling van de taal, structuur en format van de richtlijn.   

Bij MHD van India zijn de adviezen zeer concreet, met aandacht voor alternatieve beleidsvoorstellen. 

De ATA richtlijn scoort ook hoog qua duidelijkheid; na het theoretisch kader wordt steeds een 

afgelijnde aanbeveling gegeven. De richtlijn is zeer exhaustief en daardoor minder bruikbaar voor 

een snel nazicht. Ook de richtlijnen van de ETA, MHD van India en ENDO stellen de gegevens 
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duidelijk voor. De ETA richtlijn scoort behoorlijk, te danken aan ‘algemene’ adviezen zoals ‘alle 

vrouwen met SCH behandelen’, behalve bij screening waar de aanbeveling verwarrend tweeledig is 

(geen universele screening op basis van de huidige evidentie, doch wel op basis van advies auteurs).  

De ACOG, NAIM en LATS richtlijnen zijn helder doch onvolledig. Niet alle aanbevelingen bij LATS 

zijn adviezen (soms louter beschrijvend). De aanbevelingen van de BTA richtlijn zijn ambigue en 

weinig concreet voor de klinische praktijk. Het advies tot dosisverhoging van levothyroxine bij 

zwangere vrouwen wordt in 2 hoofdstukken besproken en is contradictorisch. Enerzijds stelt men 

voor elk trimester te screenen en de dosis met minstens 50 µg dd te verhogen, bij een hoofdstuk voor 

de algemene populatie en dit is in tegenspraak met een niet-gegradeerd advies in het hoofdstuk voor 

zwangere vrouwen (2 maal screenen tijdens het 1e zwangerschapstrimester). Het literatuurnazicht en 

de aanbevelingen vormen separate hoofdstukken bij AACE+ATA. Door de vele verwijzingen laat 

deze bladspiegel laat geen vlotte zoekactie toe.  

4.5. Toepasbaarheid 

De evaluatie van de beperkingen en faciliterende factoren van de implementatie, strategieën ter 

ingebruikname en implicaties van de uitkomst van de toepassing van de richtlijn. 

Er is globaal weinig aandacht voor hulpmiddelen voor implementatie van de behandelingsadviezen 

of voor de organisatie van screening. Een afzonderlijke implementatiesectie met aanbevelingen op 

vlak van behandeling vindt men terug bij NAIM, ACOG, ATA, MHD van India en ENDO. 

Behandelingsalgoritmes worden zelden schematisch weergegeven; enkel ATA en MHD van India 

beschikken over een handig flowdiagram, wat bij de eerste de implementatie van het complexe 

behandelingsalgoritme ten goede komt. Ook ETA en ENDO zijn gebruiksvriendelijk.  

De meeste richtlijnen zijn voor een breed publiek van zorgverleners geschreven. Enkel ATA+AACE 

richtlijn adviseert expliciet een endocrinologische opvolging bij schildklierlijden in de zwangerschap. 

De BSEM richtlijn doelt nadrukkelijk op een publiek van Braziliaanse zorgverleners, met aldus 

reserve voor de toepasbaarheid in andere continenten. Bij ATA krijgen we een theoretisch sterk 

onderbouwde richtlijn met extensief karakter in de vorm van 110 vragen met antwoorden, waarbij 

elke klinische zorgvraag wordt beantwoord. Echter het is zoeken naar de toepasselijke aanbeveling 

waardoor ze zich minder goed leent tot eenmalig gebruik (vb. voor zorgverleners in de 1e lijn).  

De LATS en ACOG richtlijnen blinken uit in onduidelijkheid; zo stelt men bij de eerste dat bij 

zwangere vrouwen met SCH zonder AI er onvoldoende argumenten zijn om te behandelen of niet te 

behandelen. Men vergeet er in de aanbeveling van screening van hoog-risico vrouwen deze groep te 
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definiëren, wat wel in de tekst vermeld wordt. Bij ACOG wordt een ‘abnormaal’ fT4 niet 

gedefinieerd, wat van primordiaal belang is gezien men enkel bij patiënten met overte hypothyreoïdie 

een behandeling adviseert. Bij de aanbevelingen wordt SCH en TPO-seropositiviteit niet vermeld, 

waardoor men de tekst dient te doorzoeken om te weten dat behandeling hiervoor niet geadviseerd 

wordt. De BTA richtlijnen ontbreken aan handvaten en concrete adviezen (met vage aanbevelingen 

zoals ‘meestal is een lichte dosisverhoging nodig’) en bij de NAIM richtlijnen worden voor zwangere 

vrouwen slechts 4 adviezen in ‘how to do it box’en gegeven. Door de simplificatie van de 

vraagstellingen en gebrek aan antwoorden in specifieke klinische situaties, worden deze patiënten 

potentieel een ‘andere’ zorg verstrekt. De leesbaarheid bij ATA+AACE wordt gecompromitteerd 

door vermenging van de adviezen voor zwangeren en andere volwassenen. Bij ETA zijn niet alle 

aanbevelingen toepasbaar (zoals het advies tot ‘meer onderzoek’). Alternatieve 

behandelingsstrategieën worden zelden beschreven.   

De MHD van India scoort heel sterk qua bruikbaarheid. Er is een afzonderlijke implementatiesectie 

met uitgebreide aandacht voor de praktische organisatie van de screening in de 1e lijn en de rol van 

gezondheidswerkers op verschillende niveaus van de zorg (district managers die de toevoer van 

levothyroxine dienen te verzekeren). Echter deze kan niet vertaald worden de Westerse zorgverlening 

door een andere organisatie van de gezondheidszorg en -voorzieningen. Qua toepasbaarheid is deze 

richtlijn dus specifiek gericht op een Indisch publiek en niet vertaalbaar naar onze Westerse 

gezondheidszorgstructuren. Er zijn flowcharts en zelfs vragenlijsten voor patiënten voor de 

screeningsstrategie.  

4.6. Editoriale onafhankelijkheid  

De beoordeling van de formulering van de richtlijnen met evaluatie van bias door onderliggende 

conflicterende belangen; zowel financieel, professioneel als emotioneel.  

Informatie omtrent sponsoring ontbreekt bij meerdere richtlijnen (ACOG, MHD van India, LATS en 

NAIM). De BTA ontving financiering van een ‘organisatie voor goede doelen’. ETA en BSEM 

ontving geen externe gelden. Er werden financiële of organisatie-afhankelijke belangen gemeld bij 

ENDO, ATA+AACE en ATA waaronder medische firma’s en internationale organisaties. Gezien een 

van de auteurs van de ATA richtlijnen patenthouder was van een test om het risico op 

schildklierdysfunctie tijdens de zwangerschap, stemde hij niet mee in het debat omtrent screening. 

Enkele auteurs van grote observationele en gerandomiseerde studies maken deel uit van de 

commissies; zo was R. Negro mede-auteur van de ETA richtlijnen, E. Abalovich en J. Lazarus van 

de ENDO richtlijnen,... . Mogelijks is de neutraliteit hierdoor niet gegarandeerd. Enkele auteurs 
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schreven aan meerdere richtlijnen. Ook de associaties onderling hebben hun invloed bij de 

richtlijnontwikkeling; zo sponsoren bvb. de LATS, Asia and Oceania Thyroid Association en ETA 

de ENDO richtlijnen. 

4.7. Algemene beoordeling  

De globale evaluatie is goed voor de Amerikaanse richtlijnen van de ATA, ENDO en AACE+ATA. 

Zwakkere quotaties zijn voor MHD van India, LATS, BSEM, NAIM en ACOG. De globale score 

van de ENDO en ETA is hoger dan de score van de deelaspecten. Vermoedelijk speelt het belang die 

we aan de verschillende deelaspecten gaven hierbij een rol, waarbij de klinische bruikbaarheid 

doorwoog in de globale beoordeling. 

Op basis van de gegevens verkregen via de AGREE tool, bevelen wij de richtlijn van ATA aan. Het 

richtlijnencomité is evenwichtig samengesteld, de methodologie is aanvaardbaar, de gegevens 

worden duidelijk voorgesteld en de richtlijn is eenvoudig in gebruik. De sterkte van deze richtlijn ligt 

in de uitgebreidheid en de meest kritische duiding van de huidige evidentie. Het is de enige richtlijn 

die de methodologische tekortkomingen van grote studies systematisch nuanceert. Verder zijn de 

meer praktisch bruikbare richtlijnen, methodologisch minder sterk (MHD van India, ACOG, NAIM, 

…). De richtlijnen van de internationaal gerenommeerde commissies (ENDO, ETA, ATA+AACE…) 

kunnen anderzijds hun toepasbaarheid verbeteren door in te zetten op een heldere, 

gebruiksvriendelijke presentatie en flow-charts. 

5. Discussie 

5.1. Adviezen van richtlijnen  

5.1.1. Definitie van subklinische hypothyroidie 

De meerderheid van de richtlijnen adviseert het gebruik van trimesterspecifieke referentie-intervallen 

voor TSH, zowel bij LATS (grade D, alsook voor etniciteit-specifiek, grade B), BTA (III, B), 

ATA+AACE (grade B, BEL 2), ETA (2S) als bij ATA (strong recommendation, moderate quality 

evidence). De ENDO richtlijnen vermelden dit in de tekst doch het wordt niet geduid als de te 

prefereren strategie.  

Bij gebrek aan beschikbaarheid van trimesterspecifieke intervallen, houdt men bij de LATS een TSH-

bovengrens van 2,5 mU/l aan (trimesteronafhankelijk, grade D), bij BTA een TSH-waarde van 2 mU/l 

trimesteronafhankelijk (trimesteronafhankelijk, II,B), bij ATA+AACE en ETA een TSH-waarde van 

2,5 mU/l in het 1e, 3 mU/l in het 2e en 3,5 mU/l in 3e trimester (resp. grade B, BEL 2 en 2W), bij 

MHD van India 2,5 mU/l in het 1e en 3 mU/l nadien (geen gradatie). De nieuwe ATA richtlijnen 
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wijzigden de TSH-bovengrens naar 4 mU/l, bij ENDO weerhouden ze een TSH-waarde van 2,5 mU/l 

en 3,5 mU/l in tweede trimester (USPSTF I, evidence poor), steeds met bevestiging op controlestaal. 

Herhaalde meting, waarvan redenering niet geduid wordt, betekent een vertraging van 

behandelingsstart. 

De NAIM, ACOG en BSEM richtlijnen adviseren geen trimester-specifieke referentie-intervallen. 

De Nederlandse richtlijn houdt 4 mU/l als bovengrens aan (geen gradering evidentie). De ACOG 

richtlijn verwijst in de tekst naar de TSH bovengrens van de vroegere ATA-richtlijnen van 2011, met 

name > 2,5 mU/l in 1e en >3 mU/l in 2e en 3e trimester (geen gradering van evidentie). Dit wordt niet 

weerhouden bij de concrete aanbevelingen. De bovengrens voor TSH van de BSEM richtlijn is 

gebaseerd op een studie van Haddow et al. Deze studie is een single-center studie waarbij slechts 

1000 van 9000 stalen werd onderzocht en de bovengrens is overigens hoger voor elk trimester dan 

wordt aangegeven in de richtlijn (TSH >2.5 mU/L in 1e trim, >3.5 mU/L in 2e en 3e trimester) (grade 

B). 

5.1.2. Behandeling van subklinische hypothyreoïdie 

De meerderheid van richtlijnen adviseert om SCH bij anti-TPO seropositieve vrouwen te behandelen. 

Enkel de ACOG stelt geen behandeling voor bij vrouwen met SCH, al wordt SCH niet duidelijk 

gedefinieerd. We noteren een advies tot behandeling bij ENDO (voor obstetrische uitkomst: USPSTF 

level B; voor neurologische uitkomst USPSTF level I), bij ATA+AACE (grade B, BEL 2), bij ATA 

(‘strong recommendation, moderate quality evidence’ voor een TSH hoger dan de 

zwangerschapsspecifieke referentie-range en ‘weak recommendation, moderate quality evidence’ 

voor een TSH tussen 2,5 mU/l en onder de zwangerschapsspecifieke referentie-range), ETA (2S) en 

LATS (grade A).  

De BTA, BSEM, MHD van India en NAIM richtlijnen bespreken het onderwerp auto-immuun 

schildklierlijden niet en maken hier aldus geen onderscheid in. Hierbij wordt telkenmale behandeling 

geadviseerd met respectievelijk TSH-bovengrenswaarden van 2 mU/l, 2,5 en 3,5 mU/l (voor 1e, 2e en 

3e trimester van de zwangerschap) en 4 mU/l. Er wordt bij BTA een TSH-waarde <2 mU/l 

geadviseerd onafhankelijk van het trimester, wat een ‘expert’ opinion is gezien dit niet in de 

aangegeven artikels beschreven staat. Het feit dat hierbij overigens geen onderscheid wordt gemaakt 

naar zwangerschapstrimesters toe, is markant gezien het aantal biochemici in de richtlijncommissie. 

Bij TPO-seronegatieve vrouwen zijn de meningen verdeeld. De ENDO richtlijn beveelt aan vrouwen 

met SCH zonder AI-schildklierlijden te behandelen (obstetrische uitkomst USPSTF level C, 
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neurologische uitkomst USPSTF level I). De ATA richtlijnen stellen dit voor met een ‘weak 

recommendation, low quality evidence’ en niet bij TSH <4 mU/l als er geen zwangerschapsspecifiek 

referentie-interval gekend is  (strong recommendation, high quality evidence). De Latijns-

Amerikaanse richtlijnen stellen dat er onvoldoende data zijn om behandeling te adviseren of te 

onthouden (grade D). De ETA richtlijn stelt voor SCH te behandelen, ongeacht schildklierauto-

immuniteit (2S). Dit wordt meer genuanceerd gesteld bij ATA+AACE (grade B, BEL 2 met een 

advies tot ‘should be treated’ voor TPO-seropositieve vrouwen versus ‘treatment should be 

considered’ bij TPO-seronegatieve vrouwen).  

Bij TPO-seropositieve zwangere vrouwen met euthyreote schildklierwaarden stellen de ATA+AACE 

voor behandeling te overwegen (grade B, BEL 2). Dit is eigenlijk louter gebaseerd op de 

interventiestudies van Negro (27, 28). De ENDO richtlijnen stellen expliciet dat hiervoor 

onvoldoende evidentie bestaat (USPSTF recommendation level: C, evidence: fair), de ATA 

richtlijnen nemen geen stelling in (no recommendation, insufficient evidence).  

De verschillen tussen de richtlijnen zijn enerzijds gebaseerd op een andere interpretatie van de 

evidentie, doch anderzijds ook op nieuwe evidentie die later gepubliceerde richtlijnen kunnen 

incorporeren in hun adviezen en dus gevolg zijn van voortschrijdend inzicht. Zo leiden de recente 

grootschalige studies die weinig effect aantonen op vlak van neurocognitie, op vlak van screening, 

…. tot een meer conservatieve houding op vlak van behandeling (15, 24, 37). Dit zien we ondermeer 

weerspiegeld in TSH-referentie-intervallen die bij TPO-seronegatieve vrouwen minder strikt zijn 

geworden (van 2,5-3-3,5 mU/l voor respectievelijk 1e, 2e en 3e zwangerschapstrimester in de 

richtlijnen van 2011 naar 4 mU/l bij vernieuwing van de richtlijnen in 2017).  

Andere beleidsverschillen kunnen gezien worden als een reflectie van de samenstelling van de groep; 

zoals het gynaecologische standpunt bij de ACOG richtlijnen versus endocrinologisch standpunt bij 

de ENDO, ATA, ETA,… richtlijnen. De adviezen bij ACOG zijn beperkt en bruikbaar voor een niet-

gespecialiseerd publiek (gynaecologen); echter dit heeft consequenties het resultaat van de 

zorgverlening. Gynaecologen hebben tijdens opvolging van een zwangerschap vele prioriteiten, 

waarvan schildklierlijden slechts 1 omvat. Overigens enkel ATA+AACE stelt dat dergelijke 

pathologie dient behandeld te worden bij de endocrinoloog.  

5.1.3. Behandeling van geïsoleerde hypothyroxinemie  

Geïsoleerde hypothyroxinemie wordt in de meeste richtlijnen niet als topic weerhouden. Door de 

vraagstelling te vermijden wordt een potentieel klinisch aandachtspunt genegeerd. Alleen de ETA 
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richtlijn adviseert behandeling van geïsoleerde hypothyroxinemie in het eerste trimester, enkel op 

basis van een associatie met neuropsychologische gevolgen voor het kind (3W). De ENDO richtlijnen 

stellen geen formele aanbeveling maar geven de optie van ‘partiële therapie’ aan de zorgverstrekker, 

zonder duiding hiervan. Gezien er geen prospectieve data zijn die voordelen aantonen van 

behandeling, krijgen deze patiënten een interventie zonder evidentie.  

5.1.4. Screening naar schildklierlijden 

De huidige aanbevelingen omtrent screening zijn voornamelijk gebaseerd op opinies van experten, 

kenmerkend voor de tekortkomingen qua kennis rond dit onderwerp en het gebrek aan data die een 

positief effect van behandeling van SCH aantonen (hierbij thyreotoxicose en subklinische 

hyperthyreoïdie buiten beschouwing gelaten). De meeste richtlijnen adviseren een case finding 

aanpak met een TSH-meting. De hoog-risico groepen worden door verschillende richtlijnen evenwel 

anders gedefinieerd.   

De ATA en ATA+AACE richtlijnen geven aan dat er onvoldoende evidentie is om zich voor of tegen 

universele screening uit te spreken (no recommendation, insufficient evidence en USPSTF Level: I) 

en opteren voor “aggressive case finding” (strong recommendation, moderate quality evidence en 

USPSTF Level B).  Hieronder verstaat men de afname van een uitgebreide anamnese bij het eerste 

prenatale onderzoek rond persoonlijke en familiale voorgeschiedenis van schildklierdysfunctie, auto-

immuunlijden, medicatiegebruik, miskramen, etc.  

De ENDO richtlijn formuleert bij gebrek aan consensus twee voorstellen. De interventiestudies van 

Negro et al. en Lazarus et al. 2012 werden door de deelnemers van de richtlijnencommissie 

verschillend geïnterpreteerd. Vijf leden adviseren universele screening op 9 weken 

zwangerschapsduur (USPSTF recommendation level C, fair), acht leden waren voorstander van de 

“aggressive case finding” strategie (USPSTF recommendation level I, poor). Men geeft verder een 

tegenstrijdig screeningsadvies bij vrouwen met AI-schildklierlijden. Enerzijds wordt aangeraden deze 

patiënten elke 4-6 weken te screenen omdat ze risico hebben op het ontwikkelen van hypothyreoïdie 

(USPSTF A, good 1), anderzijds wordt geadviseerd deze patiënten voor de zwangerschap, in het 

eerste en tweede trimester te screenen (USPSTF C, fair 2). 

De richtlijn van ETA geeft twee tegengestelde adviezen gezien men aanraadt geen universele 

screening door te voeren gezien het gebrek aan de hoogste graad van evidentie (sterke aanbeveling), 

echter vier van de zes auteurs raden dit wel aan gezien mogelijk gunstige obstetrische effecten van 

een behandeling met levothyroxine bij SCH en de gunstige effecten bij ongekende hypothyreoïdie 
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(weliswaar zwakke aanbeveling). Er wordt niet geduid of men een agressive case finding strategie 

voorstelt, al kan dit in de tekst verondersteld worden.  

De LATS richtlijn volgt het advies van de ATA, doch de argumentatie van de evidentie is zwak en 

men vergeet de hoog-risico groep te definiëren in de aanbeveling zelf. Frappant is overigens dat met 

een graad A evidentie geadviseerd wordt vrouwen op fertiele leeftijd te screenen naar schildklierlijden 

in een ander hoofdstuk. Hoewel gepubliceerd in hetzelfde jaar en tevens refererende naar ATA, 

adviseren de BSEM richtlijnen ook een agressieve case finding, maar de hoog-risico groepen worden 

hier anders gedefinieerd (gebaseerd op Vaidya, 61) en vormen vrouwen ouder dan 30 jaar geen 

risicogroep. De MDH richtlijn adviseert eveneens case finding, wat lijnrecht staat tegenover het 

advies van de Indian Thyroid Society die een universele screening adviseert (hier niet beschreven).  

De ACOG richtlijnen pleiten tegen universele screening, al beargumenteren ze dit louter met data van 

de CATS studie (geen significant effect op IQ na behandeling van SCH) en adviseert men enkel bij 

symptomen of voorgeschiedenis van schildklierlijden te screenen. De redenering van BTA staat hier 

diametraal tegenover (nefaste gevolgen van ‘schildklierhormoontekort’ voor de neurocognitieve 

ontwikkeling van het kind), al adviseren ze ook hoog-risico groepen te screenen; deze zijn evenwel 

anders gedefinieerd. De NAIM richtlijnen formuleren geen advies omtrent screening.  

Het advies om geen universele screening door te voeren reflecteert de onzekerheid van de maternale 

en foetale effecten van behandeling bij SCH. Een groot aandeel vrouwen zou met TSH-waarden in 

een grijze zone van ong. 2,5-5 mU/l gediagnosticeerd worden, waarbij het effect van behandeling 

onduidelijk is. Door dit als pathologisch te beschouwen, wordt mogelijks een langdurige behandeling 

onterecht ingezet. Detectie en behandeling van hypothyreoïdie (en hyperthyreoïdie) zou anderzijds 

voldoende rationale geven volgens Dosiou et al. met een kosteneffectieve schatting aan minder dan 

8000 euro per QUALY, uitgaande van een prevalentie van 0,5% (38). Verder kan men zich ook de 

vraag stellen of klachten van vermoeidheid typerend voor het 1e trimester van de zwangerschap 

anamnestisch en klinisch te onderscheiden zijn van hypothyreote symptomen en of dit geen 

vrijgeleide vormt voor een veralgemeende screening. 

Verder is screening naar AI-schildklierlijden potentieel een goede strategie, gezien de prevalentie en 

de associaties met zwangerschapscomplicaties, doch er zijn geen data die dit algoritme ondersteunen, 

waardoor de richtlijnen dit niet adviseren. Tot slot is preconceptionele screening als antwoord op de 

mogelijk te late start van behandeling voor een significant effect op de neurocognitie van de foetus, 
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in de klinische praktijk vermoedelijk niet haalbaar gezien niet alle gescreende vrouwen uiteindelijk 

zwanger zullen worden en vele vrouwen pas na conceptie zullen consulteren.  

6. Besluit 

Zwangerschap is een toestand van thyroïdale stress. Schildklierdysfunctie en schildklierauto-

immuniteit zijn prevalente condities bij vrouwen in de fertiele levensjaren met mogelijke negatieve 

gevolgen voor moeder en kind. De diagnostiek van schildklierlijden wordt bemoeilijkt door 

fysiologische veranderingen gerelateerd aan de zwangerschap. Een universele TSH- en vrijT4-

demarcatie waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de bovengrens van het normale en de 

ondergrens van het abnormale bestaat in feite niet, wat de definiëring en interpretatie van gezonde 

schildklierhormoonniveaus compliceert. Veralgemening leidt tot alternatieve of inadequate 

diagnostiek en behandeling alsook tot aanzienlijke verschillen in studies die verschillende 

afkapwaarden gebruiken. De richtlijnencommissies bieden hier op verschillende wijze antwoord op. 

Een breed spectrum aan zorgverstrekkers staat in voor de zorgverlening tijdens de zwangerschap, 

waaronder gynaecologen, vroedvrouwen, huisartsen en endocrinologen. Dit versterkt het belang van 

breedgedragen richtlijnen. Vele vrouwen met subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap 

worden immers niet behandeld door endocrinologen waardoor de richtlijnen mogelijks niet steeds het 

relevante publiek bereiken. Gynaecologen maken zelden deel uit van de internationale 

endocrinologische organisaties (wel bij ATA, ENDO en MHD van India, geen bij alle andere 

richtlijnen). De professionele organisatie voor obstetrici in de VS (ACOG richtlijn), geeft adviezen 

die verschillen van de endocrinologische commissies (geen advies tot behandeling van subklinische 

hypothyreoïdie). Richtlijnen dienen eenduidig, praktisch en helder te zijn en bij voorkeur niet te snel 

veranderlijk in de tijd. De belangrijkste richtlijnen leggen veel gemeenschappelijke klemtonen, echter 

het feit dat ze verschillen op sommige vitale punten leidt tot onduidelijkheid (41). 

De beschikbaarheid van richtlijnen vormen geen garantie voor implementatie in de klinische praktijk. 

Met betrekking tot de adherentiegraad spelen vele factoren een rol: de kwaliteit van de richtlijn zelf 

(AGREE), de inspanningen van de wetenschappelijke beroepsverenigingen tot implementatie, de 

professionals en patiëntgerelateerde factoren. Zo wordt het gebrek aan consensus op vlak van 

screeningsstrategie gereflecteerd in studies die het gedrag van artsen evalueren. Een Europese 

ondervraging uitgevoerd onder de leden van ETA, toont aan dat 42% van de artsen een universele 

screeningsstrategie gebruikt, 43% doelgericht screent in de hoog-risico groep en 17% gaf aan niet te 

screenen naar schildklierlijden (36). Gelijkaardige bevindingen werden genoteerd in een Latijns-

Amerikaanse bevraging (42). Het gerapporteerde gedrag bleek overigens niet gerelateerd aan de 



24 

 

kennis van de richtlijnen door de artsen. Ondanks de aanwezige richtlijnen blijkt er dus een grote 

variatie te zijn in de klinische praktijkvoering bij maternaal schildklierlijden.  

De literatuur over de interactie van schildklier en zwangerschap evolueert snel, al zijn er ondanks de 

prevalentie weinig gerandomiseerde interventionele onderzoeken. Een Cochrane review van 2013 

(4), beklemtoonde dit gebrek aan evidentie. Zo is het zelfs voor hypothyreoïdie niet onomstotelijk 

bewezen dat behandeling met levothyroxine zwangerschapscomplicaties, preterme geboortes of 

miskramen reduceert; wat wereldwijd wordt aangenomen door de hoeveelheid aan overtuigende 

observationele data. Er is nood aan studies die behandeling preconceptioneel of in het prille begin 

van de zwangerschap instellen bij AI-schildklierlijden en SCH, naast studies met een langere 

opvolging van de neurologische ontwikkeling van het kind, gezien de waarde van psychomotorische 

beoordelingen van kinderen op jonge leeftijd beperkt is in het voorspellen van de capaciteiten van het 

kind op schoolleeftijd (41). Er zijn momenteel meerdere grootschalige prospectieve interventiestudies 

lopende, waarvan de resultaten komende jaren verwacht worden. Hierbij kijken we uit naar ‘the 

Thyroid AntiBodies and LEvoThyroxine trial’ (the TABLET trial) die het effect op preterme 

geboorten en miskramen van preconceptionele behandeling bij euthyreote TPO-seropositieve 

zwangeren evalueert en de ‘Subclinical Hypothyroid and Iodine Deficiency in Early Pregnancy and 

Women Planning for Pregnancy: Screening and Intervention trial (SHEP study)’ die het effect van 

preconceptionele behandeling beoordeelt op vlak van de ontwikkeling van het foetale brein. Deze 

resultaten zullen enkele controverses kunnen ophelderen en ongetwijfeld de aanbevelingen van 

volgende richtlijnen beïnvloeden (41). 
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Bijlage 3: AGREE vragenlijst  

1. The overall objective(s) of the guideline is (are) specifically described. 

2. The health question(s) covered by the guideline is (are) specifically described. 

3. The population (patients, public, etc.) to whom the guideline is meant to apply is specifically 

described. 

4. The guideline development group includes individuals from all relevant professional groups. 

5. The views and preferences of the target population (patients, public, etc.) have been sought. 

6. The target users of the guideline are clearly defined. 

7. Systematic methods were used to search for evidence. 

8. The criteria for selecting the evidence are clearly described. 

9. The strengths and limitations of the body of evidence are clearly described. 

10. The methods for formulating the recommendations are clearly described. 

11. The health benefits, side effects, and risks have been considered in formulating the 

recommendations. 

12. There is an explicit link between the recommendations and the supporting evidence. 

13. The guideline has been externally reviewed by experts prior to its publication. 

14. A procedure for updating the guideline is provided. 

15. The recommendations are specific and unambiguous. 

16. The different options for management of the condition or health issue are clearly presented. 

17. Key recommendations are easily identifiable. 

18. The guideline describes facilitators and barriers to its application. 

19. The guideline provides advice and/or tools on how the recommendations can be put into practice. 

20. The potential resource implications of applying the recommendations have been considered. 

21. The guideline presents monitoring and/or auditing criteria. 

22. The views of the funding body have not influenced the content of the guideline. 

23. Competing interests of guideline development group members have been recorded and addressed. 

24. Global score.  


