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nale bevochtigers werd beoordeeld bij klachten ontstaan door 

vaginale atrofie (zoals dyspareunie). In vier artikelen werden 

bevochtigers vergeleken met lokale oestrogenen. Hieruit bleek 

dat zowel bevochtigers als oestrogenen significant effectiever 

zijn om de seksuele klachten ontstaan door vaginale atrofie 

te verminderen. Oestrogenen scoorden echter significant 

beter in drie onderzoeken. Gepoolde resultaten konden niet 

gepresenteerd worden. Van de tien artikelen gingen er zeven 

over glijmiddelen. Alle middelen, gebruikt tijdens seksuele 

gemeenschap, verminderden tijdelijk klachten als vaginale 

droogheid en dyspareunie. De onderzoekers vonden geen ge-

controleerd onderzoek over dit onderwerp.

In deze review benadrukken de auteurs overigens dat re-

gelmatige seksuele activiteit ook belangrijk is voor het behou-

den van een goede vaginale gezondheid.

Conclusie Vaginale bevochtigers zijn effectief om klachten ont-

staan door vaginale atrofie te verminderen, zoals vaginale 

droogheid en dyspareunie. Lokale oestrogenen zijn echter ef-

fectiever. Glijmiddelen hebben slechts een tijdelijke effect op 

de klachten. 

Betekenis Dyspareunie en vaginale droogheid door vaginale 

atrofie kunnen effectief behandeld worden met vaginale 

bevochtigingsmiddelen. De middelen moeten twee tot drie 

keer per week aangebracht worden, gedurende twaalf weken. 

Bij vrouwen die geen hormonen willen of mogen gebruiken 

(bijvoorbeeld na mammacarcinoom) zijn vaginale bevochti-

gingsmiddelen zeker eerste keus. De keuze van de middelen is 

beperkt. Replens® wordt het meest gebruikt en is verkrijgbaar 

in Nederland. ▪
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Vraagstelling Vrouwen in de menopauze zijn nogal eens seksu-

eel minder actief. Postmenopauzale vrouwen hebben vaak last 

van seksuele klachten die van invloed zijn op hun kwaliteit 

van leven. De menopauze zorgt voor nogal wat veranderingen 

op sociaal, psychologisch en lichamelijk gebied. De prevalen-

tie van seksuele klachten neemt toe met de leeftijd. Driekwart 

van de vrouwen boven de 60 jaar geeft aan dat ze niet meer 

seksueel actief zijn en moeite hebben met gemeenschap of 

dyspareunia hebben als gevolg van vulvovaginale atrofie. Deze 

aandoening ontstaat door daling van oestrogenen met meer 

dan 90%. Klinisch is er een mogelijkheid om (vaginale) oestro-

geenpreparaten voor te schrijven. In een lage dosis zijn oes-

trogenen effectief bij dyspareunieklachten. Er zijn echter ook 

niet-hormonale behandelingen mogelijk, zoals glijmiddelen 

(onder andere KY-Jelly®) die alleen bij gemeenschap gebruikt 

worden en vaginale bevochtigingsmiddelen (onder andere Re-

plens®) die gedurende langere tijd gebruikt moeten worden.1 

De vraag is of deze middelen ook effectief zijn om de seksuele 

klachten te verminderen die zijn ontstaan door vaginale atro-

fie. En in hoeverre is de effectiviteit vergelijkbaar is met lokale 

oestrogenen? 

Zoekstructuur In PubMed en de Cochrane Library zochten we 

met de termen ‘lubricants’,  ‘estrogens’, ‘dyspareunie’, ‘postme-

nopause’, ‘atrophy’ en ‘moisturizers’. Om onze vraag te beant-

woorden gebruiken we een recente systematische review over 

de effectiviteit van niet-hormonale lokale behandeling.2

Resultaten Sinha et al. verrichtten een systematische review 

met de zoektermen ‘vaginal moisturizers’ en ‘vaginal lubri-

cants’. Zij vonden tien artikelen waarin het gebruik van vagi-
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