








pie te dienen’. ‘We missen harde criteria, 

zoals het suikergehalte van het bloed of bac-

teriën in de urine. Daarnaast lopen verschil-

lende beelden in de tijd in elkaar over, en is 

de overlap aanzienlijk. De diagnostiek in de 

psychiatrie is daardoor anders dan in de 

interne geneeskunde; veranderlijker en min-

der objectief. Psychiatrische diagnoses zijn 

puur op symptoombeschrijving gebaseerd. 

Niet alleen de manier waarop een patiënt 

zijn verhaal vertelt of de mate waarin hij 

zich op zijn gemak voelt, maar ook de 

opmerkzaamheid en interpretatie van de 

psychiater spelen een doorslaggevende rol. 

Daarbij is onze beschrijvende diagnostiek 

niet voldoende afgestemd op de onderlig-

gende pathologie, zoals erfelijke aanleg, 

jeugdtrauma’s en sociale context. In plaats 

van aandoeningen als aparte entiteiten  

te behandelen, zouden we ze beter als in 

elkaar overvloeiende ziektebeelden kunnen 

beschouwen. Bij angststoornissen en depres-

sie bestaan bijvoorbeeld veel tussenvormen.’ 

Meer op vrouwen getest

Loes Visser werkt als ziekenhuisapotheker in 

het HagaZiekenhuis en als universitair 

hoofddocent Farmaco-epidemiologie bij het 

Erasmus MC. Ze voert onderzoek uit naar 

gender en geneesmiddelen, en is gespeciali-

seerd in verschillende bijwerkingen op basis 

van sekse. ‘Er wordt vanuit activistische 

hoek vaak geroepen dat geneesmiddelen niet 

voldoende op vrouwen getest worden. Zelf 

nuanceer ik het vrouw-zijn als uiterst signi-

�cante factor bij geneesmiddelenrespons. 

Het is namelijk soms relevant, maar niet 

altijd. Hetzelfde geldt overigens voor men-

sen uit andere etnische groepen dan de veelal 

blanke standaard: een ander DNA-pro�el 

kan, maar hoeft de reactie op geneesmidde-

len niet te beïnvloeden. Dit verschilt per 

geneesmiddel. Vroeger werden vrouwen niet 

opgenomen in klinische teststudies vanwege 

het risico van experimentele geneesmiddelen 

bij een eventuele zwangerschap. Dat prin-

cipe is achterhaald. Daarnaast zijn vrouwen 

door hun hormonale schommelingen ook 

een minder homogene groep dan mannen, 

waardoor je een extra groot percentage 

vrouwen moet hebben om statistisch signi�-

cante resultaten ten opzichte van de placebo 

te verkrijgen. Dat vrouwen nu wél worden 

opgenomen in de onderzoeksgroep hangt 

samen met het inzicht dat er fysiologische 

verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, 

en dat hormoonschommelingen en hormo-

nale anticonceptie belangrijke factoren kun-

nen zijn in de reactie op geneesmiddelen.’

Sinds begin jaren negentig worden 

nieuwe medicijnen meer en meer op vrouwen 

getest. In Amerika gebeurt dit nog vaker dan 

in Europa. Visser: ‘Toen werd de Internatio-

nal Council for Harmonisation of Techni -

cal�Requirements� for Pharmaceuticals for 

Human Use geïntroduceerd, die stelt dat de 

populatie waarop getest wordt een afspiege-

ling moet zijn van de populatie die het middel 

gaat gebruiken.’ 

In Amerika zijn die richtlijnen destijds 

meteen omgezet in wetgeving, in Europa is 

het bij advies gebleven. In Europa ontbreken 

sekse-speci�eke analyses van de effectiviteit 

en bijwerkingen van medicatie dan ook nog 

regelmatig. ‘Veel medicatie wordt voorge-

schreven in een vaste dosering, maar vaak is 

die te hoog voor vrouwen, die over het alge-

meen kleiner en lichter zijn. Zo weten we 

inmiddels van de antipsychotica olanzapine 

en clozapine dat vrouwen meestal een lagere 

dosis nodig hebben, door een verschil in 

metabolisme. Bij olanzapine staat dit tegen-

woordig in de productinformatie vermeld, 

maar lang niet alle zorgprofessionals houden 

daar rekening mee.’ 

Vrouwen hebben een tragere darmactivi-

teit, een hoger vetpercentage en een langza-

mere verwerking van nieren en lever. Deze 

fysiologische verschillen leiden tot een 

andere opname, vertering en uitscheiding 

van geneesmiddelen. Een dosis die voor 

mannen prima werkt, kan bij vrouwen bij -

werkingen opleveren. 

Om vrouwen in de toekomst beter te 

kunnen helpen, zijn aparte behandeladvie-

zen en doseringen nodig. Zoals Iris Sommer 

benadrukt: ‘Het niet onderkennen van bio-

logische genderverschillen werkt op medisch 

vlak in ons nadeel.’ n

Dit onderzoek kwam tot stand met steun van 

de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. 

Z O R G

‘Borderline dreigt  

een containerbegrip  

te worden voor  

een heel uiteen-

lopend palet aan 

ziektebeelden,’ aldus 

Dirk De Wachter in 

Borderline times. 
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