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Benenkruisen kan ook bij ouderen zinvol

zijn.
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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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Referenties zijn nagegaan en indien

nodig werden auteurs aangeschreven

voor details of ontbrekende gegevens.

Ook is gezocht naar ongepubliceerde

trials. Die trials werden geselecteerd

waarin vrouwen met een tevoren (‘pro-

spectief’) vastgesteld premenstrueel syn-

droom, na registratie van klachten en

stellen van de diagnose een SSRI of

placebo kregen.

Van de 31 gevonden onderzoeken werden

er 15 ingesloten; 16 werden uitgesloten

op methodologische gronden. De gege-

vens werden volgens de criteria van Jadad

(1996) en eigen criteria onafhankelijk

beoordeeld. Bij 13 van de 15 onderzoeken

was voor de diagnose een DSM-classifi-

catie gehanteerd. Niet alle onderzoeken

presenteerden de gegevens van de afzon-

derlijke symptomen, zodat de gegevens

van 10 van de 15 onderzoeken (n=844)

konden worden gebruikt voor de subana-

lyses. De gebruikte meetinstrumenten

varieerden nogal. In verband met de

heterogeniteit van de trials zijn de gege-

vens gestandaardiseerd; als effectmaat

werd de gemiddelde afname van sympto-

men gekozen (SMD).

Resultaten De symptomen van het pre-

menstrueel syndroom verminderden sig-

nificant door het gebruik van een SSRI

(SMD –0,75, (95%-BI –0,98 - –0,51). Dit

geldt voor alle klachten tezamen, maar

ook voor de lichamelijke en psychische

klachten afzonderlijk (4 van de 16 onder-

zoeken: SMD –0,63 versus –0,51). Prikkel-

baarheid (3 onderzoeken) verminderde

eveneens, maar niet significant. De wer-

king van SSRI’s trad in tegenstelling tot

bij depressies, kort na het begin van de

behandeling op.

Omdat premenstruele klachten nogal

eens goed lijken te reageren op placebo

werd bij 7 onderzoeken een inloopperio-

de met placebo gebruikt; de patiënten

die goed reageerden op placebo werden

uitgesloten van het verdere onderzoek.

Deze opzet gaf een iets minder groot,

maar nog steeds significant effect (SMD

–0,71 versus –0,91). Ook bij intermitte-

rend gebruik (slechts twee onderzoeken)

van een SSRI was het middel effectief.

Fluoxetine werkte iets beter dan sertra-

line (SMD –0,91 versus –0,71).

Er was geen significant verschil tussen

onafhankelijke en door de industrie

betaalde trials. Uitval kwam 2,5 keer vaker

voor in de interventiegroep, meestal als

gevolg van bijwerkingen en vooral bij

hogere doses.

Commentaar
Door het hanteren van DSM-criteria bij

de diagnose en door gebruik te maken

van een voorregistratie en een inlooppe-

riode met placebo, hebben de onderzoe-

kers het insluiten van vrouwen zonder

betrouwbare diagnose voorkomen. De

duur van de interventie was 2 à 3, soms 6

cycli en men heeft gebruikgemaakt van

een keur aan meetinstrumenten. 

De reviewers beschouwen SSRI’s als

effectieve eerstelijnsmiddelen voor vrou-

wen met een ernstige vorm van pre-

menstrueel syndroom, mede gezien het

snelle intreden van de verbetering, de

veiligheid bij langdurig gebruik en het

relatief milde bijwerkingenpatroon. Zij

concluderen dat bij ernstige premenstru-

ele klachten een behandeling met SSRI’s

binnen korte tijd de klachten 7,5 keer

meer doet afnemen dan placebo. Het lijkt

mij belangrijk te weten hoeveel de meest

onaangename klachten als sombere

stemming en prikkelbaarheid verminder-

den: helaas verminderde in deze opzet –

met de beschreven beperkingen – de

klacht prikkelbaarheid niet significant.

Omdat de oorzaak van PMS niet bekend

is en er geen diagnostische test voor

bestaat, is het stellen van de diagnose

afhankelijk van een zorgvuldige klachtre-

gistratie aan de hand van de DSM-criteria

gedurende meerdere cycli. Hiermee maak

je zowel onderscheid tussen een pre-

menstrueel syndroom en andere stem-

mingsstoornissen, als tussen de ernstige,

dysfore en de lichtere, meer fysiologische

vormen.

De aanbeveling van SSRI’s als eerstelijns-

middel bij een premenstrueel syndroom

is voor mij nog niet vanzelfsprekend,

maar bij patiënten die dermate ernstige

psychische symptomen hebben dat het

alledaagse leven verstoord wordt, kan het

voorschrijven van een SSRI, bijvoorbeeld

intermitterend, een zinvolle, acceptabele

behandeling zijn. Een voor de huisarts

hanteerbaar meetinstrument om een pre-

menstrueel syndroom vast te stellen is

dan gewenst. Bij de lichtere vormen zijn

geruststelling en advies of cognitieve the-

rapie op zijn plaats.

Marijke Labots-Vogelesang

De effectiviteit van anti-
depressiva bij depressieve,
demente patiënten

Bains J, Birks JS, Dening TR. The efficacy of antide-

pressants in the treatment of depression in dementia.

(Cochrane Review) In: The Cochrane Library, Issue 4,

2002. Oxford: Update Software.

Achtergrond Hoewel de klinische effecti-

viteit van antidepressiva bij de behande-

ling van depressies bij patiënten met

dementie niet aangetoond is, worden zij

toch vaak voorgeschreven. Veel trials zijn

te klein om goede schattingen te geven

van de bescheiden effecten die reëel ver-

wacht mogen worden. Het samenvoegen

van de informatie uit de verschillende

trials zou het te verwachten effect beter

zichtbaar kunnen maken. 

Doel Vaststellen of antidepressiva kli-

nisch effectief en acceptabel zijn voor de

behandeling van patiënten met de dia-

gnose depressie en dementie.

Zoekstrategie en selectie Gezocht werd

in het CDCIG Specialized Register, waarin

gegevens zijn opgenomen van alle grote

medische databestanden en veel trials.

Er werd gebruikgemaakt van een uitge-

breide lijst met zoekwoorden. Tevens

werden de medische afdelingen van far-

maceutische bedrijven gevraagd de gege-

vens van relevante trials te leveren. Waar

nodig werden auteurs van trials benaderd

met een verzoek om extra informatie. 

Alle relevante dubbelblinde, gerandomi-

seerde trials zonder confounding werden

ingesloten waarin een antidepressivum

vergeleken werd met placebo bij patiën-

ten met depressie en dementie. Twee

onafhankelijke reviewers beoordeelden

de gegevens en verschillen werden be-

sproken tot overeenkomst werd bereikt.
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