Wereld Menopauze Dag 2019:
IMS 2019 Global Consensus Position Statement on Testosterone Use for women
De International Menopause Society (IMS) heeft als thema voor Wereld Menopauzedag op18 oktober
2019 alle aandacht voor de wereldwijde overeenstemming over Testosteron gebruik door vrouwen. Dit
is de eerste keer dat er een internationale richtlijn over dit thema is opgesteld.
De vertaalslag hiervan hebben wij voor u samengevat.
Aanleiding: Testosteron is de afgelopen jaren aan vrouwen voorgeschreven vanwege verschillende
klachten, zonder dat er voldoende bekend is over de effectiviteit en voor- en nadelen ook op langere
termijn. Speciale testosteron preparaten voor vrouwen zijn er niet, in plaats daarvan worden er
middelen voorgeschreven die voor mannen zijn bestemd of bereidingen gemaakt die daarvan zijn
afgeleid. Controle op deze bereidingen, dosering en bloedspiegels blijkt in de praktijk erg lastig. Ook
de beschikbare laboratoriumtesten voor controle op de behandelingen zijn gericht op de voor mannen
bekende en veel hogere bloedwaarden van testosteron.
Hoogste tijd om op basis van de huidige wetenschappelijke stand van zaken vast te leggen welke
indicaties er zijn voor testosteron therapie bij vrouwen en adviezen te geven over veilig gebruik.
Vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen uit de hele wereld hebben
hieraan meegewerkt waardoor er wereldwijd draagvlak is ontstaan voor deze eerste richtlijn die in
september 2019 door de IMS werd gelanceerd.
Global Consensus Position Statement over Testosteron gebruik door vrouwen:
Essentie van deze richtlijn
1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrouwen die nog menstrueren dwz pre- of
perimenopauzaal zijn, en vrouwen die meer dan een jaar na de laatste menstruatie gevorderd
zijn dwz als postmenopauzaal worden beschouwd. De laatste menstruatie oftewel de
menopauze is het ijkpunt. De beschikbare kennis over de effecten van testosteron bij vrouwen
komt vooral uit onderzoeken die bij postmenopauzale vrouwen zijn gedaan.
2. De enige wetenschappelijk onderbouwde indicatie voor testosteron therapie bij vrouwen is de
behandeling van zgn ‘hypoactive sexual desire disorder’ (HSDD). Dit is een aandoening die
gekenmerkt wordt door verminderd verlangen naar seksuele activiteit, en/of afgenomen
reactie op seksuele prikkels of vermijdingsgedrag, waardoor ‘distress’ optreedt dwz
ongerustheid, frustratie, gespannenheid, schuldgevoelens, verdriet, neerslachtigheid etc over
de eigen tekortkomingen, en het seksueel functioneren van de vrouw wordt beperkt
3. Testosteron therapie is matig effectief bij postmenopauzale vrouwen met HSDD: het resulteert
in aantoonbare verbetering van seksueel verlangen en het seksuele functioneren en afname
van distress
4. Vooraf zal een uitgebreide inventarisatie moeten plaatsvinden van de klachten en factoren die
deze hinder beïnvloeden volgens het zgn biopsychosociale model, waardoor een meersporen
beleid kan worden bepaald. Dat bestaat uit sekseducatie, medicamenteuze behandelingen
en/of psychoseksuele counseling, en is mede afgestemd op de persoonlijke behoefte en
wensen van de vrouw (en evt partner).
5. Oorzaken en factoren die blijkens de inventarisatie bijdragen aan het bestaan/voortduren van
de klachten dienen eerst van een actieve aanpak te worden voorzien, voordat met testosteron
therapie mag worden gestart
6. Testosteronpreparaten zijn aanbevolen die op de huid en slijmvliezen worden aangebracht
omdat slikmedicatie te vaak gepaard gaat met ongewenste effecten. Gebruik van zgn bioidentieke testosteron preparaten wordt afgeraden omdat de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid
daarvan niet vaststaan
7. Testosteronspiegels in het bloed dienen betrouwbaar te worden gemeten en binnen de
geaccepteerde fysiologische normaalwaarden te blijven (die gelden voor premenopauzale
vrouwen)
8. Er is geen/onvoldoende informatie over de veiligheid van testosteron therapie die langer dan 2
jaar wordt voortgezet; ook zijn er geen resultaten bekend over gebruik door vrouwen met
(verhoogd risico op) hart-vaatziekten en borstkanker

9. Er is geen indicatie om testosteron voor te schrijven aan gezonde premenopauzale vrouwen
met intacte eierstok(ken).
10. Er is meer onderzoek nodig naar testosteron therapie en ontwikkeling van geschikte
preparaten specifiek voor vrouwen met HSDD
FeM-poli specialisten raadplegen?
Op de FeM-poli zijn artsen werkzaam met expertise op gebied van behandeling van hormonale
stoornissen. Er is o.a. een gekwalificeerde Sexual Medicine specialist (FECSM). Binnen het
Hormonenwijzer programma worden modules aangeboden voor de aanpak van seksuele klachten
bij vrouwen met overgangsproblematiek. In het bijzonder na operatieve ingrepen zoals
verwijdering van baarmoeder en/of eierstokken is gerichte hulp mogelijk. Wij bieden een
uitgebreide analyse met een behandeladvies op maat. Daarbij worden de nieuwste
wetenschappelijke ontwikkelingen gevolgd, ook met betrekking tot non-hormonale behandelopties.
Interesse? U kunt informeren via het contactformulier http://fempoli.nl/contactformulier/ of mailen
naar info@fempoli.nl. Voor andere vragen kunt u ook bellen 038 – 4607074.
Relevante publicaties van de afgelopen 5 jaar
Onze resultaten worden met regelmaat gepresenteerd op (inter)nationale wetenschappelijke
congressen en nascholingsbijeenkomsten.
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