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Journaal

In 2000 werd op de soa-poli van de GGD

in Amsterdam opnieuw een forse toena-

me van gonorroe en syfilis onder homo-

seksuele mannen geconstateerd. Ook

onder heteroseksuele mannen en vrou-

wen steeg het aantal gonorroepatiënten

(respectievelijk met 56% en 72%); in de

jongere leeftijdscategorie 15-24 jaar ver-

dubbelde het aantal gevallen.1 In een

gezondheidscentrum in Amsterdam

Zuid-Oost werd in 2000 een toename van

gonorroe en chlamydia-infectie beschre-

ven: het totaal aantal geregistreerde

gevallen van gonorroe van 14/7000 inwo-

ners (20/10.000) lag hier ver boven de

geschatte landelijke incidentie (0,8/

10.000) en de incidentie van gonorroe in

een huisartsenpopulatie in Limburg (0,6-

2,6 per 10.000).2

De stijging van het aantal soa blijft echter

niet meer beperkt tot Amsterdam. Bij

andere GGD’s en soa-poli’s werd in 2000

eveneens een toename geconstateerd

(15%). Met name het aantal gevallen van

gonorroe steeg sterk (77%). De meest

voorkomende soa was Chlamydia.3

Ook elders in Europa en Amerika worden

verontrustende signalen opgevangen van

een toename van soa, met name in ‘risi-

cogroepen’. De toename zou samenhan-

gen met een terugval in onveilig vrijge-

drag als gevolg van de verbeterde behan-

Sekse, cellen en moleculen

Doet sekse ertoe op cellulair en moleculair

niveau? Ja, vindt een werkgroep van de

Institute of Medicine van de Amerikaanse

National Academy of Sciences.1 Haar rap-

port Exploring the Biological Contributions to

Human Health: Does Sex Matter? omvat een

pleidooi voor fundamenteel onderzoek

naar de invloed van sekse. Onder de one-

liners van ‘iedere cel heeft een geslacht,

‘sekse begint in de baarmoeder’, ‘sekse

van invloed op gedrag en perceptie’ en

‘sekse beïnvloedt de gezondheid’ wordt de

invloed van sekse op respectievelijk cel-

moleculair, hormonaal, cognitief, cere-

braal en pathofysiologisch niveau be-

schreven. Sekseverschillen zijn veel meer

dan de verschillen in reproductieorganen.

Het is anatomisch vanzelfsprekend dat

alleen mannen prostaatkanker kunnen

krijgen en vrouwen ovariumkanker, maar

het is bijvoorbeeld helemaal niet zo dui-

delijk waarom vrouwen veel meer risico

lopen op het ontstaan van levensbedrei-

gende ventriculaire aritmieën bij gebruik

van calciumantagonisten en waarom meer

vrouwen dan mannen herstellen van hun

afasie na een CVA in de linker hersenhelft.

Vrouwen blijken volgens MRI-onderzoek

hun beide hersenhelften te gebruiken als

ze praten terwijl mannen in hoofdzaak

aangewezen zijn op de linker hemisfeer. 

De boodschap luidt: sekse, het man-of-

vrouw-zijn, is een belangrijke basale men-

selijke variabele die in onderzoek op alle

gebieden en op alle niveaus van biome-

disch en gezondheidszorgonderzoek bij

ontwerp en analyse betrokken moet wor-

den. (TLJ)

1. http://www.nap.edu/catalog/10028.html

delingsmogelijkheden voor HIV waardoor

aids als minder bedreigend wordt erva-

ren. Als reactie verscheen in de BMJ een

nieuwe ‘sexual health and hiv strategy’.4

Naast primaire preventie zijn actievere

opsporing, goede behandeling en verbe-

terde preventieve counseling in de eerste

lijn belangrijke componenten. Ook het

Nederlandse soa-platform adviseert een

actievere opsporing (actiever testbeleid)

zowel voor soa als voor HIV (www.soa.nl).

(JvB)
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Zelfzorg en sexe 
In het journaal in H&W 2001(10) meldden we al dat de verkoop van zelfzorgmiddelen in

de apotheek toeneemt. Van de 7 miljard gulden die in 2000 in openbare apotheken aan

pillen werd verstrekt, had 205 miljoen gulden betrekking op niet-vergoede geneesmidde-

len. Mannen blijken vooral life-style-drugs als buproprion (4 miljoen) en orlistat (2 miljoen)

te kopen. Sildenafil voert hun lijst aan met 132.000 verstrekkingen (15 miljoen gulden).

Vrouwen geven aan het stoppen met roken net zoveel uit als mannen, maar drie keer

zoveel aan vermageringsmiddelen. Ze kochten voor 2 miljoen gulden promethazine, maar

dat was misschien ook wel voor hun hoestende kinderen. Van de vrij verkrijgbare midde-

len wordt het merendeel door vrouwen gekocht. Vrouwen geven twee keer zoveel uit aan

vitaminepillen en homeopathie als mannen, maar ze kopen natuurlijk gelijk voor het hele

gezin. (JZ)

Vrouwen besteden meer aan zelfzorg. Pharmaceutisch Weekblad 12001;136:1177.

Toename van soa 

Richtlijnen voor auteurs

Richtlijnen voor auteurs zijn afgedrukt in

de nummers 1, 2, 5 en 6 van deze jaar-

gang; zij staan ook op internet: www.art-

sennet.nl/henw. 


