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Wat is bekend?
 ▪ Hormoonsubstitutietherapie (HST) werd tien jaar geleden 

voorgeschreven aan ongeveer 20% van de vrouwen die met 
overgangsklachten op het spreekuur kwamen.

 ▪ Dat deze behandeling risico’s inhoudt, bleek uit twee onder-
zoeken in 2002 en 2003.

 ▪ Een heersende mening is dat vrouwen die HST gebruiken zich 
kenmerken door nerveuze klachten en psychiatrische aandoe-
ningen.

Wat is nieuw?
 ▪ Na een aantal gezaghebbende publicaties in 2002 daalde het 

aantal voorgeschreven HST’s aanzienlijk.
 ▪ Vrouwen die hulp vragen aan de huisarts voor overgangs-

klachten hebben vaker nerveus-functionele klachten, krijgen 
vaker tranquillizers voorgeschreven en hebben een hogere con-
sultfrequentie dan vrouwen zonder gepresenteerde overgangs-
klachten.

 ▪ Vrouwen met overgangsklachten die HST gebruiken, ver-
schillen niet in psychiatrische aandoeningen en nerveus-func-
tionele klachten van vrouwen die geen HST krijgen.

Samenvatting
Lagro-Janssen ALM, Knufing MWA, Schreurs L, Van Weel C. Verminde-
ring in hormoonsubstitutie. Huisarts Wet 2011;54(9):484-7.
Achtergrond In de jaren negentig kreeg één op de vijf vrouwen 
boven de 50 jaar hormoonsubstitutietherapie (HST) tegen climac-
teriële klachten. Een tweetal onderzoeken, de Women’s Health 
Initiative Study (2002) en de Million Women Study met editorial in 
de Lancet (2003), bracht een debat op gang over de ernstige korte- 
en langetermijnbijwerkingen van HST. Wij onderzochten of het 
voorschrijfgedrag van huisartsen daarna inderdaad veranderde. 
Ook gingen we na of er verschillen waren in comorbiditeit, medica-
tie en frequentie van huisartsbezoek tussen vrouwen die al dan 
niet HST kregen, én tussen vrouwen die wel of niet met climacte-
riële klachten bij hun huisarts kwamen.
Methode Uit de gegevens van de Continue Morbiditeits Registra-
tie (CMR) selecteerden we 341 vrouwen die in de periode van 1999 
tot 2006 voor het eerst met overgangsklachten naar de huisarts 
gingen. Uit deze groep vergeleken wij 33 vrouwen die HST kregen 
met 33 vergelijkbare vrouwen aan wie de huisarts geen HST voor-
schreef. Beide groepen vergeleken we met een groep vrouwen die 
niet met climacteriële klachten naar de dokter gingen.
Resultaten Na het verschijnen van de genoemde onderzoeken 
daalde het aantal vrouwen aan wie HST werd voorgeschreven 
aanzienlijk: van 37% in 2002 tot 14% in 2003 tot 4% in 2004. Binnen 
de groep met climacteriële klachten verschilde de groep HST-ge-
bruiksters niet van de groep die geen HST kreeg. Vergeleken met 
de groep zonder gepresenteerde climacteriële klachten hadden de 
vrouwen met overgangsklachten, ongeacht of ze HST kregen, va-
ker nerveus-functionele klachten, kregen ze vaker tranquillizers 
en gingen ze vaker naar de huisarts.
Conclusie De deelnemende huisartsen pasten hun voorschrijfge-
drag snel aan aan de nieuwe aanbevelingen met betrekking tot 
HST. Als zij HST toch voorschreven, hing dat niet samen met spe-
cifieke emotionele of psychiatrische problemen van de vrouwen.

Inleiding
In de jaren negentig kreeg één op de vijf vrouwen ouder dan 
50 jaar met climacteriële klachten hormoonsubstitutiethera-
pie (HST) om vasomotorische klachten te verminderen en os-
teoporose en cardiovasculaire aandoeningen te voorkomen.1 
Een tweetal onderzoeken stelde deze praktijk ter discussie: 
een onderzoek van Women’s Health Initiative2 en de Million 
Women Study3 (met editorial in de Lancet4) brachten in 2002 
en 2003 een debat op gang over de bijwerkingen van HST. Uit 

beide onderzoeken bleek dat vrouwen die HST gebruikten een 
groter risico hadden op borstkanker, cardiovasculaire aandoe-
ningen, cerebrovasculaire accidenten, dementie en veneuze 
trombo-embolische aandoeningen.
 Met het hier gepresenteerde onderzoek wilden wij vaststel-
len of het voorschrijfgedrag van huisartsen met betrekking 
tot HST bij patiënten met climacteriële symptomen veran-
derde na deze belangrijke publicaties. Ook wilden we nagaan 
welke verschillen er waren in comorbiditeit, comedicatie en 
frequentie van huisartsconsulten tussen vrouwen die HST 
kregen, vrouwen die géén HST kregen en vrouwen die voor an-
dere dan climacteriële klachten bij de huisarts kwamen. We 
wilden zo een beter inzicht krijgen in de redenen waarom de 
huisarts HST voorschrijft en in de omstandigheden waarin 
vrouwen hulp vragen voor climacteriële klachten.

Methode
De gegevens over morbiditeit en demografie verkregen wij uit 
de Nijmeegse Continue Morbiditeits Registratie (CMR), die 
sinds 1971 nauwkeurig alle morbiditeit en mortaliteit bijhoudt 
in vier huisartsenpraktijken in en rond Nijmegen. Deze prak-
tijken hebben samen 12.000 patiënten, van wie 25-27% vrou-
wen van 45 tot 65 jaar.5  De diagnostische codering in de CMR 
is aangepast aan de International Classification of Primary 
Care (ICPC-2)7 en de validiteit van de gestelde diagnoses is meer 
dan 80%.5

 Voor onze eerste onderzoeksvraag selecteerden wij uit de 
CMR-database alle patiënten die tussen 1999 en 2007 voor het 
eerst de diagnose climacteriële klachten gekregen hadden, 

Onder zoek

Vermindering in hormoonsubstitutie?

Toine Lagro-Janssen, Marije Knufing, Lian Schreurs, Chris van Weel
O

n
d

er
zo

ek



4855 4 (9) sep tember 2011 huis art s &  we tensch ap

onder zoek

Het aantal recepten voor orale anticonceptiva nam significant 
af (p = 0,01), het voorschrijfgedrag voor clonidine veranderde 
niet significant. Het aantal keren dat de huisarts koos voor 
uitleg en advies nam gedurende de onderzochte periode ge-
staag toe, met een piek in 2004.

Comorbiditeit, comedicatie en medische consumptie
Voor wat betreft chronische somatische en psychiatrische 
aandoeningen, nerveus-functionele klachten en aantal ute-
rusextirpaties verschilden de 33 vrouwen die HST kregen niet 
van de 33 vrouwen met klachten die géén HST kregen. Ook het 
aantal medicamenteuze voorschriften en het aantal bezoeken 
aan de huisarts was vergelijkbaar in beide groepen.
 De tabel laat de verschillen zien tussen de groep met cli-
macteriële klachten als geheel (n = 66) en de controlegroep 
(n = 33) die niet met climacteriële klachten bij de huisarts 
kwam, De groep met climacteriële klachten presenteerde 
zich vaker met nerveus-functionele klachten (p = 0,03) en 
kreeg ook vaker tranquillizers (p = 0,001). Ook de medische 

uitgaande van de door de eigen huisarts opgegeven code. De 
gevonden groep verdeelden wij in twee cohorten, het eerste 
uit de jaren 1999 tot en met 2002, de periode die direct voor-
afging aan de drie genoemde publicaties,2-4 en het tweede uit 
de jaren 2003 tot en met 2006, de periode direct daarna. Uit 
de CMR-gegevens namen we ook leeftijd, huisartsenpraktijk, 
sociaaleconomische status (SES) en burgerlijke staat over, en 
eventuele comorbiditeit tijdens de eerste diagnose. Via het 
medische dossier van de patiënten verkregen we de volgende 
gegevens:

 ▪  de behandeling van eerste keus en, indien deze niet effec-
tief bleek, de behandeling bij latere consulten;

 ▪  recepten voor analgetica, kalmeringstabletten en antide-
pressiva tijdens het eerste jaar na diagnose;

 ▪  frequentie van het aantal persoonlijke contacten met de 
huisarts, anders dan voor climacteriële klachten, in de 
twee jaar voorafgaand aan de eerste presentatie van cli-
macteriële klachten.

Voor onze tweede onderzoeksvraag analyseerden we de 
vrouwen aan wie de huisarts in de periode van 2002 tot en 
met 2006 HST had voorgeschreven voor climacteriële klach-
ten. Deze vrouwen vergeleken wij met vrouwen die in de-
zelfde periode hun huisarts bezochten met climacteriële 
klachten maar die géén HST kregen. Daarna vergeleken we 
deze beide groepen met een groep vrouwen zonder climac-
teriële klachten die in die periode de huisarts consulteerde. 
We matchten alle drie de groepen naar leeftijd, SES en huis-
artsenpraktijk.
 In de CMR-gegevens troffen wij in totaal 341 vrouwen aan 
die tussen 1999 en 2007 de huisarts bezochten met climac-
teriële klachten. Qua SES waren deze vrouwen vergelijkbaar 
met de doorsnee Nederlandse bevolking. Een significant 
groter aantal had geen of één kind. In de periode van 2002 
tot en met 2006 gebruikten in totaal 33 vrouwen HST. Wij 
matchten deze groep met 33 vrouwen die in deze periode 
eveneens hun huisarts bezochten in verband met climacte-
riële klachten, maar die geen HST kregen voorgeschreven. 
Tot slot vergeleken we de totale groep van 66 vrouwen met 
een (gematchte) groep van 33 vrouwen die tussen 2002 en 
2006 eveneens naar hun huisarts gingen, maar niet voor 
climacteriële klachten.
 De verkregen gegevens analyseerden we met SPSS (versie 
12.0.1). Voor de analyse gebruikten we de chikwadraattoets en 
de exacte toets van Fisher, waarbij we een verschil als signifi-
cant beschouwden bij p < 0,05.

Resultaten
De ontwikkeling in voorschrijfgedrag
De figuur toont de ontwikkeling in behandeling als eerste 
keus bij climacteriële klachten. Het aantal vrouwen bij wie de 
huisarts koos voor HST, daalde na 2003 significant (p = 0,001), 
van 36% (n = 16) in 2002 tot 4% (n = 1) in 2004. HST werd niet als-
nog voorgeschreven bij volgende consulten. Ook kregen vrou-
wen geen antidepressiva in plaats van HST.

Figuur     Het eerste beleid van de huisarts bij climacteriële symptomen
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Tabel  Comorbiditeit, comedicatie en medische consumptie van vrouwen met climacteriële 
klachten versus vrouwen zonder (gepresenteerde) climacteriële klachten 

Groep met klachten 
(n = 66)

Controlegroep  
(n = 33)

p*

Comorbiditeit
 ▪ chronische somatische aandoeningen 18 (27,3%)  6 (18,2%) 0,260
 ▪ nerveus-functionele klachten 24 (36,4%)  6 (18,2%) 0,033
 ▪ psychiatrische aandoeningen  5  (7,6%)  1  (3,0%) 0,355
 ▪ uterusextirpatie  5  (7,6%)  4 (12,1%) 0,355

Comedicatie
 ▪ pijnstillers 17 (25,8%)  8 (24,2%) 1,000
 ▪ antidepressiva  8 (12,1%)  1  (3,0%) 0,054
 ▪ tranquillizers 18 (27,3%)  0  (0,0%) 0,001

Medische consumptie
 ▪ 0 consulten  3  (4,5%)  6 (18,2%)
 ▪ 1-8 consulten 39 (59,1%) 21 (63,3%)

 ▪ > 8 consulten 24 (36,4%)  6 (18,2%) 0,030

* Significantie (p < 0,05) bepaald met de exacte toets van Fisher. De significante verschillen zijn vet 
gedrukt.
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 Er zijn dus geen verschillen in morbiditeit of medische 
consumptie tussen vrouwen met overgangsklachten die wel 
of niet HST krijgen voorgeschreven. De verschillen moeten 
gezocht worden, en zijn ook te vinden, in omstandigheden 
die ervoor zorgen dat vrouwen voor climacteriële klachten de 
hulp inroepen van hun huisarts.
 Een belangrijke bevinding van ons onderzoek is dan ook 
dat vrouwen die HST voorgeschreven krijgen niet gezien 
moeten worden als een specifieke groep met emotionele of 
psychiatrische problemen. Het voorschrijven van HST hangt 
immers in ons onderzoek niet samen met bepaalde nerveus-
functionele of psychiatrische kenmerken en lijkt dus niets te 
maken te hebben met inadequate copingstrategieën. Er zijn 
andere redenen, zoals wellicht de ernst van de opvliegers, om 
over te gaan tot HST en de huisarts maakt daarbij per patiënt 
een individuele afweging.
 HST-gebruiksters lijden ook niet vaker aan een chroni-
sche ziekte dan andere vrouwen met climacteriële klachten. 
Deze resultaten komen grotendeels overeen met die van een 
 Australisch onderzoek dat ook beide groepen vergeleek en 
geen verschillen vond in de prevalentie van chronische ziek-
ten zoals diabetes mellitus, astma, artritis, osteoporose en 
obesitas, noch in kwaliteit van leven.8

 Een recent onderzoek benadrukt opnieuw dat het belang-
rijk is alert te blijven op de negatieve bijwerkingen van HST. 
Het risico op dodelijke en niet-dodelijke maligniteiten is drie 
jaar na het staken van HST nog steeds verhoogd,9 en HST is 
geassocieerd met een verhoogd risico op beroertes en veneuze 
trombo-embolieën.10,11 Op de recente afname van HST-gebruik 
in Australië volgde een lagere incidentie van borstkanker. 
Dat suggereert een causaal verband,12 ook al omdat het HST-
geassocieerde verhoogde risico op borstkanker reversibel is na 
stoppen van HST.3

 Ons onderzoek heeft enkele beperkingen. Ten eerste was 
het een retrospectief cohortonderzoek, gebaseerd op gege-
vens uit patiëntendossiers. Huisartsen zullen de diagnose 
overgangsklachten niet allemaal op hetzelfde moment en 
op dezelfde manier stellen, zelfs al zijn ze getraind in het 
uniform coderen van ziektes en bereiken zij een hoge vali-
diteit in de diagnosestelling.5 Ten tweede beperkte het on-
derzoek zich tot vier academische huisartsenpraktijken. De 
onderzoekspopulatie is dan wel representatief voor de alge-
mene Nederlandse bevolking, maar de mogelijkheid bestaat 
dat huisartsen in een academische praktijk eerder geneigd 
zijn wetenschappelijke aanbevelingen op te volgen dan an-
dere huisartsen.  Bovendien was een van de auteurs van de 
editorial in de Lancet ook CMR-arts. Ten derde vonden we in 
de CMR maar een klein aantal vrouwen aan wie HST was 
voorgeschreven.
 De sterke kant van het onderzoek is de langdurige en 
nauwkeurige morbiditeitsregistratie in de CMR-praktijken. 
Dat levert een solide basis voor onderzoek naar de follow-up 
van patiënten en voor het volgen van een cohort door de tijd. 
Het grote aantal patiënten in de database en de afwezigheid 
van uitvallers en van selectiebias steunen de betrouwbaar-

consumptie was hoger (p = 0,03). Op het vlak van antidepres-
siva was het verschil niet significant, maar dat scheelde niet 
veel (p = 0,054). We vonden geen verschillen in chronische 
somatische en psychiatrische aandoeningen tussen de twee 
groepen.

Discussie
De publicaties over de bijwerkingen van HST hebben geleid 
tot een enorme daling van het voorschrijven van HST in de 
huisartsenpraktijk. In plaats daarvan geven huisartsen uitleg 
en advies. Dit strookt met onze aanbevelingen in de Lancet.4 
Huisartsen die in eerste instantie afzien van HST stappen ook 
in latere consulten niet alsnog over op HST.
 Een opmerkelijke uitkomst is dat vrouwen die zich met 
climacteriële klachten presenteren vaker nerveus-functio-
nele klachten hebben, vaker tranquillizers gebruiken en een 
hogere medische consumptie hebben, ongeacht hun HST-ge-
bruik. Dat kan wellicht verklaard worden door slaapstoornis-
sen veroorzaakt door nachtzweten, of door tevens aanwezige 
nerveus-functionele klachten.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
A

nd
re

w
 L

ev
er



4875 4 (9) sep tember 2011 huis art s &  we tensch ap

onder zoek

Literatuur
1 Rymer J, Wilson R, Ballard K. Making decisions about hormone replace-

ment therapy. BMJ 2003;326:322-6.
2 Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefa-

nick ML, et al. Writing Group for the Womens’s Health Initiative Investi-
gators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postme-
nopausal women: Principal results from the Women’s Health Initiative 
randomised controlled trial. JAMA 2002;288:321-33.

3 Beral V; Million Women Study Collaborators. Breast cancer and hormone-
replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362:419-27.

4 Lagro-Janssen T, Rosser WW, Van Weel C. Breast cancer and hormone- 
replacement therapy: Up to general practice to pick up the pieces. Lancet 
2003;362:414-5.

5 Van Weel C. Validating long term morbidity recording. J Epidemiol Com-
munity Health 1995;49 suppl 1:29-32.

6 Standaard Beroepenclassificatie 1992, verbeterde editie 2001. Den Haag: 
CBS, 2001.

7 ICPC WONCA International Classification Committee. International Classifi-
cation of Primary Care, ICPC-2. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.

8 Taylor AW, MacLennan AH, Avery JC. Postmenopausal hormone therapy: 
Who now takes it and do they differ from non-users? Aust N Z J Obstet 
Gynaecol 2006;46:128-35.

9 Heiss G, Wallace R, Anderson G. Health risks and benefits 3 years after 
stopping randomized treatment with estrogen and progestin. JAMA 
2008;299:1036-45.

10 Grodstein F, Manson JE, Stampfer MJ, Rexrode K. postmenopausal hor-
mone therapy and stroke: Role of time since menopause and age at initia-
tion of hormone therapy. Arch Intern Med 2008;168:861-6.

11 Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe GDO, Scarabin PY. Hormone replacement 
therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: 
Systematic review and meta-analysis. BMJ 2008;336:1227-31.

12 Canfell K, Banks E, Moa AM, Beral V. Decrease in breast cancer incidence 
following a rapid fall in use of hormone replacement therapy in Australia. 
Med J Aust 2008;188:641-4.

heid van de bevindingen en boden ons bovendien de moge-
lijkheid om binnen het cohort twee goede controlegroepen 
te vinden.

Conclusies
Belangrijke publicaties over HST in 2002 en 2003 leidden tot 
een significante daling van het voorschrijven van HST en tot 
een significante toename van uitleg en advies aan vrouwen 
met overgangsklachten.
 Vrouwen die zich bij de huisarts presenteren met over-
gangsklachten hebben extra aandacht en zorg nodig, omdat 
ze vaker nerveus-functionele klachten hebben, vaker naar 
de dokter gaan en meer tranquillizers gebruiken. Deze om-
standigheden bepalen echter niet het verschil tussen wel of 
niet HST voorschrijven. De huisarts zal kiezen voor een op het 
individu afgestemd beleid, dat steunt op uitleg en advies en 
waarin HST niet de eerste keus is. Schrijft de huisarts toch 
HST voor, dan gebeurt dat niet vanwege emotionele of psychi-
atrische problemen van de vrouw. ▪
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In de NHG-Standaard Dermatomycosen 
wordt seleensulfide (Selsun®) aanbevolen 
voor de behandeling van pityriasis ver-
sicolor. Seleensulfide is verkrijgbaar als 
suspensie en kan op twee manieren wor-
den gebruikt. Zeven dagen achter elkaar 
eenmaal daags tien minuten laten in-
werken op de aangedane plaatsen en dan 
goed afspoelen. Òf het gehele lichaam 
(behalve ogen en genitaliën) insmeren 
en één nacht laten inwerken. Het blijkt 
dat deze laatste wijze van toepassing in 
zeldzame gevallen tot huidirritatie kan 

leiden. Het nachtelijk laten inwerken van 
de suspensie wordt dan ook niet meer 
aangeraden. Voor de behandeling van pi-
tyriasis versicolor is de gebruiksinstruc-
tie van seleensulfidesuspensie beperkt 
tot eenmaal per dag, gedurende zeven 
dagen, aanbrengen op de aangedane 
plaatsen, tien minuten laten inwerken 
en dan grondig afspoelen. ▪

1 Van Puijenbroek EP, Duyvendak RJP, De Kock CA, Krol 
SJ, Jaspar AHJ, Loogman MCM. NHG-Standaard Der-
matomycosen. www.nhg.org

2 Bron: www.lareb.nl/documents/2009_3_Gebu_Seleni-
umsulfide.pdf

Addendum bij de NHG-Standaard Dermatomycosen 
Huidirritatie door seleensulfide
Masja Loogman
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