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Inleiding 
Alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd hebben wel eens klachten

in de week voor de menstruatie. Wanneer bij vrouwen deze klach-

ten het dagelijkse leven en activiteiten ernstig beïnvloeden is er

sprake van het premenstrueel syndroom (PMS). De incidentie van

PMS in de huisartsenpraktijk is 1 tot 1,7 per 1000 vrouwen per jaar

(cumulatieve incidentie X09 (premenstruele klachten) en X89

(premenstrueel spanningssyndroom)).1-3 PMS komt het meest

voor bij vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. 

Achtergrond 
DEFINITIE

Een Premenstrueel Syndroom (PMS) wordt gedefinieerd als het

maandelijks optreden van symptomen van zodanige aard dat ze

het normaal leefpatroon verstoren. De symptomen staan in een

consistente en voorspelbare relatie tot de menstruatiecyclus. In

de cyclus bestaat er een symptoomvrije periode van minimaal

een week.4 Er worden veel verschillende klachten en symptomen

bij PMS beschreven; de meest voorkomende zijn: pijnlijke bor-

sten, opgeblazen gevoel, prikkelbaarheid, wisselende stemmin-

gen, gespannen zijn en depressie.

ETIOLOGIE

De etiologie van PMS is niet bekend. Er bestaan theorieën over

een te hoge oestrogeen- en een te lage progesteronspiegel in het

bloed.4,5 Hoewel de hormonale veranderingen tijdens de cyclus

per definitie een voorwaarde zijn voor het ontstaan van PMS,

heeft men nooit een hormonale oorzaak voor PMS kunnen aanto-

nen.4 Daarnaast bestaan er tegenstrijdige theorieën over te hoge

gevoeligheid van vasopressine, prolactine en prostaglandines.5,6

In de DSM-IV worden de criteria gegeven van PMS als een psy-

chiatrische aandoening (PMDD, premenstrual dysphoric disorder)

waarbij men uitgaat van een dysregulatie op het niveau van de

neurotransmitters. In de week voor de menstruatie zou er een ver-

laagde opname zijn van serotonine.5 Een andere theorie gaat uit

van een tekort aan vitamine B6.
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Diagnostiek 
De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese. Om inzicht

te krijgen in de ernst van de klachten kan de vrouw gevraagd wor-

den gedurende minstens drie maanden een dagboek bij te hou-

den, waarin zij de klachten in samenhang met de menstruele

cyclus precies beschrijft. Hiermee kan het premenstruele patroon

van de klachten worden geobjectiveerd. Belangrijk hierbij is dat

duidelijk wordt wat de invloed van PMS voor de vrouw is op het

dagelijkse leven. Er zijn geen aanvullende onderzoeken die PMS

kunnen aantonen.

Veel gebruikte behandeling 
Aan vrouwen met PMS die bij de huisarts komen, wordt in 57%

van de gevallen medicatie voorgeschreven zoals anticonceptiva,

vitamine B6 of SSRI’s.2 Het effect van deze behandelingen is wis-

selend. 

Methode 
In april 2002 werd gezocht in de Cochrane Controlled Trail

Register en in Medline naar reviews en randomized controlled trials. De

trefwoorden waren: premenstrual syndrome (MESH-term) en PMS 

in combinatie met: (vrije-tekstwoorden) therapy, progesteron, vitamin

B6, selective serotonine re-uptake inhibitors. 

Klinische vragen 
WAT IS HET EFFECT VAN VERSCHILLENDE MEDICAMENTEUZE BEHANDELINGEN BIJ PMS? 

Medicamenteuze behandeling kan ingedeeld worden in hormo-

nale behandeling en andere medicamenteuze behandelingen. 

Progesteron

Gunstig effect. We vonden één systematische review (14 trials met

totaal 909 vrouwen).7 Progesteron kan gegeven worden in de vorm

van een zetpil of als orale medicatie. In de onderzoeken naar het

effect van progesteron werd geen duidelijke verbetering van de

klachten gevonden ten opzichte van behandeling met een place-

bo (OR 1,05; 95%-BI 1,03-1,08). 

Nadelig effect. De meest genoemde bijwerkingen van progesteron

waren voor de zetpil een verandering in de lengte van de cyclus en

bij de orale medicatie moeheid of sedatie.

SSRI’s 

Gunstig effect. Er is één systematische review gevonden (15 trials

met totaal 904 vrouwen).8 De patiënten in de groep met de SSRI’s

ervoeren duidelijke verbetering van hun klachten (OR 6,91; 95%-

BI 3,9-12,2). Er was geen duidelijk verschil of de SSRI nu continu

of intermitterend was gegeven (sertraline 50 mg of fluoxetine 20

mg van de 15e dag van de cyclus tot de dag van de menstruatie). 

Nadelig effect. Insomnia, misselijkheid en moeheid waren de meest

genoemde bijwerkingen. Hoewel een verminderd libido en anor-

gasmie bekende bijwerkingen zijn van SSRI’s bij de behandeling

van depressie, werd er in deze meta-analyse geen hoge frequen-

tie gevonden van deze bijwerkingen. 

Vitamine B6

Gunstig effect. Er is één systematische review gevonden en een

Cochrane-protocol (9 trials met totaal 940 vrouwen).9,10 In de

onderzoeken naar het effect van vitamine B6 kwam naar voren dat

een dagelijkse hoeveelheid van 100 mg vitamine B6 een gunstig

effect had op de symptomen van PMS ten opzichte van een place-

bo (OR 2,32; 95%-BI 1,95-2,54). Er trad een verbetering op in

depressieve klachten (OR 1,69; 95%-BI 1,39-2,06).

Nadelig effect. Eén van de 940 vrouwen ondervond bijwerkingen die

toegeschreven zouden kunnen worden toegeschreven aan de

vorm van neuropathie die geassocieerd is met pyridoxinetoxici-

teit.10 Omdat er bij de behandeling met vitamine B6 geen dosis-

responsrelatie bestaat, wordt aangenomen dat een dosis hoger

dan 100 mg per dag ongewenst is vanwege de kans op toxiciteit.

Ataxie en neuropathie kunnen hiervan symptomen zijn. Omdat

multivitaminepreparaten vaak meer dan 100 mg vitamine B6

bevatten, wordt geadviseerd deze niet voor te schrijven.10

Alternatieve behandelwijzen

Gunstig effect. Er is één systematische review gevonden (27 trials

met totaal 1872 vrouwen).11 In de onderzoeken die gedaan zijn

naar alternatieve behandelwijzen kwam naar voren dat geen

alternatieve behandelwijze verbetering gaf voor PMS-patiënten.

Gekeken is naar de effecten van kruidenbehandeling, homeo-

pathie, dieet, relaxatie, massage, reflexologie, chiropraxie en bio-

feedbackbehandeling. Er worden geen odds-ratio’s genoemd. 

Nadelig effect. Er zijn geen bijwerkingen genoemd. 

Conclusie 
Vrouwen hebben PMS wanneer de klachten het dagelijkse leven

en activiteiten ernstig beïnvloeden gedurende de laatste week

van de menstruele cyclus. Er is geen oorzaak van PMS bekend.

Door het bijhouden van een dagboek gedurende minstens drie

maanden kan het premenstrueel patroon van de klachten worden

geobjectiveerd. Van alle bij PMS gebruikte behandelingen lijkt

vooralsnog het geven van SSRI’s het meest succesvol. Maar ook

100 mg vitamine B6 per dag heeft een gunstig effect. Alternatieve

behandeling en progesteron waren niet beter dan een placebo.
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‘Haar menses waren 
bleek van kleur’

Zijn wij een lichaam of hebben wij een lichaam? Een klassieke

medisch-filosofische vraag die de patiënt zich nooit in die termen

stelt. Maar in de verwoording van de klachten schemert vaak door

hoe de patiënt zijn of haar klachten ervaart. Deze ‘lichaamserva-

ring’ is sterk cultureel bepaald en daardoor aan schommelingen

onderhevig. Hoe die ervaring zich in de loop van de eeuwen ont-

wikkelde, is lastig te ontrafelen. Vroege casuïstiek is er maar al te

zelden. Soms stuit een onderzoeker echter op een goudmijn. Zo

vond sociologe Barbara Duden jaren geleden 8 dikke delen

Weiberkrankheiten van de 18e-eeuwse Duitse arts dr. Johannes

Pelargius Storch. Twintig jaar lang had deze arts zijn patiënten

uitvoerig beschreven in dagboeken. Aan het eind van zijn carrière

werkte hij ongeveer 1800 ziektegeschiedenissen uit ter lering van

zijn opvolgers. In welke mate collega’s hiervan gebruik hebben

gemaakt, is onduidelijk. Maar 21ste-eeuwse vrouwenartsen en

huisartsen kunnen hun hart ophalen bij de studie die Duden aan

Storchs werk wijdde: The woman beneath the skin.

Dankzij de gedetailleerde beschrijving krijgen wij inzicht in het

larvestadium van de wetenschap. Want schoorvoetende weten-

schap gaat de strijd aan met folklore, cultuur, fantastische ele-

menten en concrete ervaringen van patiënten. Anders gezegd: de

wetenschap die het lichaam beschouwt als een stabiele entiteit

die voldoet aan fysiologische wetmatigheden staat tegenover de

vrouwelijke ervaring omtrent al die sappen en excrementen die

het binnenste van lichaam doet lijken op een erupterend geheel

(menstruatie, ejaculatie, zwangerschap). Weer anders gezegd: hoe

verhoudt zich ervaring tegenover kennis?

Vrouwen kennen hun lichaam. De patiënten die Storch bezoeken

met klachten variërend van hoofdpijn, pijn in de rug, moeheid,

kiespijn tot puisten in de nek, weten dat de maandelijkse periode

eraan komt. Mild noteert Storch de voortekenen. Maar tekenen

kunnen bedriegen. Zoals in het geval van de jonge vrouw die zich

in 1722 bij hem meldt met hoofdpijn en moeheid. Zij weet dat ze

ongesteld moet worden. Haar toestand verslechtert echter lang-

zamerhand en Storch vindt haar even later bewegingloos en lus-

teloos op bed. De patiënte overlijdt enkele dagen later. Storch 

– zoekend naar ‘those clues whereby one can unravel and lay bare

an obscure matter’ – formuleert een hypothese. Deze is gebaseerd

op het gegeven dat de patiënte, de dag voor het consult, urenlang

met haar minnaar had gewandeld en ’s avonds gedanst, plus het

feit (hij noteert dat als ‘belangrijk gegeven’) dat haar ‘menses de

vorige keer bleek van kleur’ waren. Volgens Storch hadden haar

amoureuze gevoelens en het dansen het ‘innerlijke proces’ (de

‘maelstrom’) verhevigt. De hoofdpijn wees erop dat haar bloed

‘opgewonden’ was, met als gevolg dat het menstruatiebloed naar

haar hoofd was gestegen: de natuur (het lichaam) had zich laten

misleiden door liefde. Het gaat er niet om hoe correct of fout

Storchs hypothese was. In zijn beschrijvingen zien wij hoe een

(mannelijke) wetenschapper op zoek gaat naar oorzaak, gevolg én

betekenis van vrouwenklachten.

Sociologische en medisch-historische studies verdwijnen in de

regel snel naar een achterafplek in de boekenkast van de moder-

ne dokter. Ten onrechte. Want een deel van de hedendaagse

zekerheden zullen in de toekomst historische misvattingen zijn.

Duden B. The Woman beneath the Skin: A Doctor’s Patient in 18th Century
Germany. Cambridge/London: Harvard University Press, 1991.
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