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Informatie voor patiënten en familie  
Bijschildklieroperatie



De bijschildklieren of parathyroiden zijn een viertal kleine kliertjes die zich aan de achterzijde 
van de schildklier bevinden. Meestal zijn er twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant, 
op nogal wisselende plekken. Ze produceren het bijschildklierhormoon dat het calciumgehalte in 
het bloed regelt.

Een operatie waarbij één of meerdere bijschildklieren worden weggenomen is noodzakelijk als 
deze te veel bijschildklierhormoon produceren. Hierdoor stijgt namelijk de hoeveelheid calcium 
in het bloed. Dit kan verschillende gevolgen hebben zoals botontkalking en het ontstaan van 
nierstenen. 
Meestal gaat het om een goedaardige vergroting (adenoom) van een bijschildklier, waardoor 
deze te snel werkt.

De operatie wordt verricht onder algehele narcose. U ligt met het hoofd zover mogelijk 
achterover. Er wordt een horizontale snede laag in de hals gemaakt, waarna de schildklier over 
het algemeen gemakkelijk kan worden bereikt en omgeklapt. De aangedane bijschildklier(en) 
worden dan opgezocht en verwijderd. Van belang daarbij is om de stembandzenuwen, die 
eveneens aan de achterzijde van de schildklier lopen, te sparen. Soms wordt er een drain in het 
operatiegebied achtergelaten om bloed, dat zich daar nog verzamelt, af te kunnen voeren.

Wat zijn bijschildklieren?

Waarom opereren?

De operatie

 De pijn na de operatie valt over het algemeen mee en is te vergelijken met een lichte 
keelontsteking.

 De pijn verdwijnt na een paar dagen. De wonde geneest snel en meestal met een mooi 
litteken, dat vaak na verloop van tijd amper meer is te zien.

 De huisarts of uw NKO arts zal de wonde een zestal dagen na ontslag controleren en de 
hechtingen verwijderen.

 Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt het calciumgehalte in het bloed gecontroleerd.

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de 
normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding, 
wondinfectie.

Letsel van de stembandzenuw is zeldzaam (<1 %) en blijkt veelal van voorbijgaande aard te zijn.
Wanneer een stemband daardoor minder functioneert, kunt u met behulp van een logopedist(e) 
weer goed leren praten. Hard spreken of roepen is dan echter niet meer mogelijk.

In sommige gevallen wordt er te weinig bijschildklierweefsel weggehaald. Om de kans hierop 
te verkleinen wordt het bijschildklierhormoon tijdens de operatie gemonitord. Vaak worden 
vergrote bijschildklieren ook voor de operatie met behulp van medische beeldvorming 
gelokaliseerd, waardoor men ze meer gericht kan opzoeken. Indien het bijschildklierhormoon 
achteraf toch verhoogd blijft, kan een nieuwe ingreep soms noodzakelijk zijn. Een tekort 
aan bijschildklierhormoon komt slechts zelden voor en is meestal tijdelijk. Hierbij kunnen 
tintelingen in de vingers of rond de mond voorkomen, en in ergere gevallen spierkramp. Met 
calciumtabletten en eventueel vitamine D-preparaten kan dit goed worden behandeld. Over het 
algemeen is een bijschildklieroperatie dus een veilige ingreep met weinig complicaties en een 
vlot herstel. 

Na de operatie

Mogelijke complicaties

Het voorgaande is een globaal overzicht. De situatie kan bij iedere patiënt toch verschillend zijn. 
Indien u na het lezen van deze info nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij uw behandelende arts.

Tot slot


