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Erratum NHG-Standaard Schildklieraandoeningen
In het stroomschema Diagnostiek bij vermoeden van een schildklierfunctiestoornis
(Huisarts en Wetenschap juli 2013, pagina
324) staat een incorrecte diagnose. In het
tweede vakje van de onderste rij staat nu
iatrogene hyperthyreoïdie. De juiste diagnose
is iatrogene hypothyreoïdie.

De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten
zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het
vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom (redactie@nhg.
org).
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