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Benenkruisen kan ook bij ouderen zinvol

zijn.

J.H.A. Dambrink, vliegerarts
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Antwoord
Wij bedanken collega Dambrink voor zijn

aanvullende opmerkingen over orthosta-

tische hypotensie die de orthostatische

klacht duizeligheid kan veroorzaken. De

NHG-Standaard Duizeligheid is een

klachtgeoriënteerde standaard met daar-

in aandacht voor orthostatische klachten,

als vorm van duizeligheidsklachten (licht

gevoel in het hoofd, het gevoel bijna

flauw te vallen), anamnestische gegevens

die optreden na opstaan uit liggende of

zittende houding. Volgens de standaard

is het niet nodig om bij orthostatische

klachten de bloeddruk te meten om een

orthostatische hypotensie vast te stellen

omdat dit geen bijdrage levert aan het te

volgen beleid. 

A.A.A. Verheij, J. van Lieshout, F.S. Boukes

Cochrane-reviews

Cholesterolverlaging 
na een CVA

Manktelow B, Gillies C, Potter JF. Interventions in the

management of serum lipids for preventing stroke

recurrence (Cochrane Review) In: The Cochrane

Library, Issue 3, 2002. Oxford: Update Software.

Achtergrond De relatie tussen het serum-

cholesterolgehalte en het optreden van

coronaire aandoeningen is onomstreden,

net als het gunstige effect van statines op

de vermindering van de kans op hartziek-

ten en het CVA na een myocardinfarct. 

De relatie tussen het cholesterolgehalte

en de kans op een recidief CVA is echter

niet zo duidelijk. Net zo min is het zeker

of het gebruik van een statine na een CVA

een recidief zou kunnen voorkomen.

Methoden In deze Cochrane-review is

gezocht naar relevante onderzoeken in

Medline en Embase vanaf 1966. De far-

maceutische industrie is gevraagd naar

de resultaten van mogelijk ongepubli-

ceerd werk.

Resultaten Er zijn 5 onderzoeken gevon-

den: drie onderzoeken waren van vóór

1973, waarvan twee met clofibraat en één

met oestrogenen. De twee meer recente

onderzoeken zijn subgroepanalyses uit

veel grotere onderzoeken (CARE en

LIPID) naar het effect van statines. 

Noch in de afzonderlijke onderzoeken,

noch in de meta-analyse is een signifi-

cant effect van medicatie aangetoond op

de kans op een recidief CVA. Evenmin is

er een daling aangetoond van de totale

mortaliteit of het vóórkomen van andere

vaatcomplicaties na een eerder CVA. 

Commentaar
In de NHG-Standaard Cholesterol wordt

aangeraden ook na een CVA de patiënt te

behandelen als het totaalcholesterol

boven de 5 mmol/l is. Dit advies is niet

zozeer gebaseerd op onderzoeken als op

consensus binnen het Centraal Bege-

leidingsorgaan voor intercollegiale toet-

sing. Deze Cochrane-review zou dit

standpunt formeel onderuithalen. Ik denk

echter dat er een aantal bezwaren aan

deze review kleven, die het rechtvaardi-

gen het standpunt in de NHG-Standaard

vooralsnog te handhaven. 

De conclusie van de review is gebaseerd

op 5 onderzoeken, waarvan 3 uit het pre-

statinetijdperk, die overigens een lichte,

maar niet-significante stijging van het risi-

co te zien geven. De twee subanalyses met

een statine laten (geaggregreerd) een rela-

tieve daling van het risico zien van 23%,

hetgeen aardig overeenkomt met de ande-

re statineonderzoeken. Door het geringe

aantal patiënten is deze daling (net) niet

significant. Er lopen op het ogenblik drie

onderzoeken met in het totaal 30.000

patiënten (HPS, PROSPER, SPARCL) die

naar alle waarschijnlijkheid uitsluitsel zul-

len geven over dit probleem. Deze review

is dus eigenlijk net iets te vroeg geschre-

ven.

Omwille van de eenduidigheid in de stan-

daard en de waarschijnlijk positieve

resultaten van de lopende onderzoeken

lijkt het verstandig voorlopig statines na

een CVA te blijven voorschrijven.

Hans Grundmeijer

SSRI’s bij een 
premenstrueel syndroom

Wyatt KM, Dimmock PW, O’Brien PMS. Selective

serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syn-

drome (Cochrane Review). In: The Cochrane Library,

Issue 4, 2002. Oxford: Update Software.

Achtergrond Men spreekt van een pre-

menstrueel syndroom wanneer er regel-

matig in de luteale fase van de menstru-

atiecyclus psychische en lichamelijke

klachten optreden die verdwijnen aan het

begin van de menstruatie. Van de vrou-

wen in de vruchtbare leeftijd heeft vol-

gens de literatuur 3-5% ernstige pre-

menstruele klachten. Deze klachten wor-

den in de DSM-IV gerangschikt onder het

syndroom Premenstrual dysphoric disorder

(PMDD). SSRI’s worden steeds meer

voorgesteld als behandeling van eerste

keus bij PMS.

Doel Vaststellen van de werkzaamheid

van SSRI’s bij het verminderen van de

symptomen bij een ernstig premenstru-

eel syndroom.

Zoekstrategie en selectie Met als zoek-

termen PMS en de synoniemen daarvan

in combinatie met serotonine of SSRI

werd gezocht in het register van de

Cochrane Menstrual Disorders and

Subfertility Group en in de databanken.
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