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EUthyroid is een door de EU gefinancierd onderzoeksproject gericht op het
harmoniseren en duurzaam verbeteren van jodium inname in Europa.

Coördinator:

Jodium deficiëntie is de belangrijkste risicofactor voor voorkombare schildklierziekte in volwassenen
en kinderen. Alhoewel het welbekend is dat jodium deficiëntie kan leiden tot een struma, is het
minder goed erkend dat schildklierhormoon de ontwikkeling van belangrijke organen reguleert. Om
deze reden wordt geadviseerd dat zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven ervoor
zorgen dat zij voldoende jodium innemen ten behoeve van een optimale ontwikkeling van het kind.
Zelfs een lichte vorm van jodium deficiëntie tijdens de zwangerschap kan leiden tot een verminderde ontwikkeling van de hersenen en zo de intelligentie beïnvloeden. Sterker nog, jodium deficiëntie
is 's werelds belangrijkste oorzaak van voorkombare hersenschade en de World Health Organization
waarschuwt al jaren lang dat Europeanen in toenemende mate blootgesteld worden aan de consequenties van jodium deficiëntie.

Partners:

EUthyroid is het eerste pan-Europese initiatief dat de uitdaging aangaat om de jodium inname
in de Europese populatie te onderzoeken. Dit zal de basis vormen voor de ontwikkeling van
geschikte maatregelen ter bevordering van de harmonisatie en verbetering van jodium
inname in Europa in samenwerking met nationale autoriteiten.
In EUthyroid zullen 30 partners afkomstig uit 27 landen de expertise combineren van welbekende
epidemiologen, endocrinologen, voedingsdeskundigen en gezondheids-economen. Daarbij bevat
het project ook de Iodine Global Network (IGN) dat betrokken is bij het overwinnen van jodium
deficiëntie samen met 100 regionale en nationale coördinatoren en partner vertegenwoordigingen.
Beide netwerken overlappen aanzienlijk, wat zou moeten leiden tot ondersteuning van geschikte
maatregelen, vastgesteld binnen EUthyroid, die door nationale gezondheidsinstanties geïmplementeerd kunnen worden.
22 Lidstaten van de EU (met uitzondering van Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Malta, Roemenië en
Slowakije) nemen deel aan EUthyroid, wat overeenkomt met 94% van de EU populatie en daarbij zijn
nog vijf landen van de IGN West-Centraal-Europa groep ook bij het project betrokken (IJsland, Israël,
Macedonië, Noorwegen en Zwitserland).
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Het netwerk onderzoekt de huidige situatie met betrekking tot jodium inname en de gevolgen van
jodium deficiëntie op de gezondheid in de deelnemende landen. Er zal in het bijzonder aandacht zijn
voor zwangere vrouwen en de impact van jodium deficiëntie op de intellectuele ontwikkeling van
het kind. Deze doelen zullen behaald worden middels de volgende doelstellingen.
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Verzameling van gestandaardiseerde data met betrekking tot jodium inname in
de populatie.
Vergelijking van nationale maatregelen en dieet gewoontes.
Harmonisatie en standaardisatie van data verzameling.
Analyse van de kosten-baten ratio van bestaande preventie programma's.
Ontwikkeling van geschikte maatregelen die zich richten op een verbeterde en eensgezinde jodium inname.
Analyse van drie moeder-kind studies uit regio's met een verschillende jodium inname.
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