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VOORDELEN VAN HORMONALE SUBSTITUTIETHERAPIE IN 

DE MENOPAUZE IN DE PREVENTIE VAN CHRONISCHE AAN-

DOENINGEN 
 

Bespreking van: Nelson HD, Walker M, Zakher B. Menopausal hormone therapy for 

the primary prevention of chronic conditions: a systematic review to update the U.S. 

preventive services task force recommendations. Ann Intern Med 2012;157:104-13. 

 

In het hoofdstuk ‘Hormonaal Stelsel’ van het WZC-Formularium komen we tot de 

conclusie dat “de nadelen van hormonale substitutietherapie groter zijn dan de 

voordelen”. Om die reden selecteren we geen enkel geneesmiddel voor deze indica-

tie, met uitzondering van lokaal estriol voor de behandeling van vaginale atrofie en 

recidiverende urineweginfecties. 

Een nieuw systematisch literatuuroverzicht werd recent gepubliceerd. Doel van deze 

publicatie was het updaten van onze kennis over de werkzaamheid van hormonale 

substitutietherapie voor wat betreft het verminderen van de incidentie van chronische 

aandoeningen en voor wat betreft ongewenste effecten. Waar mogelijk en relevant 

werden ook verschillen tussen subgroepen geëvalueerd. 

De auteurs verzamelden de gegevens van 9 studies, waarvan de Women’s Health 

Initiative1, 2 de belangrijkste blijft, met 11 jaar follow up. Oestroprogestatieve associa-

ties verminderen het aantal fracturen (46 fracturen minder per 10.000 patiëntenjaren) 

maar verhogen het risico op invasieve borstkanker (8 gevallen meer), CVA (9 geval-

len meer), diepe veneuze trombose (12 gevallen meer), longembolie (9 gevallen 

meer), mortaliteit door longkanker (5 gevallen meer), blaasaandoeningen (20 gevallen 

meer), incontinentie (872 gevallen meer) en dementie (22 gevallen meer). Ook een 

monotherapie met oestrogenen vermindert het aantal fracturen (56 fracturen minder 

per 10.000 patiëntenjaren) en daarnaast ook  het risico op borstkanker (8 gevallen 

minder) en op overlijden (2 gevallen minder), maar verhoogt het risico op CVA (11 

gevallen meer), diepe veneuze trombose (7 gevallen meer), blaasaandoeningen (33 

gevallen meer) en urinaire incontinentie (1.271 gevallen meer). Deze bevindingen ver-

schillen niet in functie van leeftijd of comorbiditeit. 

De auteurs wijzen op een lage therapietrouw en hoge studie-uitval, op de onvol-

doende power voor bepaalde eindpunten en op het beperkte aantal therapeutische 

schema’s dat geëvalueerd werd. 
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Commentaar van de redactie: 

Dit nieuwe literatuuroverzicht bevestigt, binnen de beperkingen van de geïncludeerde 

studies, de afwezigheid van een netto klinisch voordeel van hormonale substitutiethe-

rapie tijdens de menopause.  

Referenties 

1. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL et al; Writing Group for the Women's Health Initiative In-

vestigators.  Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: 

principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 

2002;288:321-33. 

2. Anderson GL, Limacher M, Assaf AR et al; Women's Health Initiative Steering Committee. Effects 

of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's 

Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2004;291:1701-12. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Limacher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15082697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Assaf%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15082697

