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Introductie 

Er zijn geen duidelijke vastgelegde indicaties voor testosterone behandeling bij vrouwen. 

Desalniettemin worden vrouwen om diverse redenen, al jarenlang behandeld met testosteron, met 

onduidelijke voordelen en risico’s. In de meeste landen wordt het “off-label” voorgeschreven, zodat 

doseringen gebaseerd zijn op mannen of voorschrijving in combinatie met andere medicatie. 

Daarom is er behoefte aan een wereldwijde Position Statement voor testosteron behandeling bij 

vrouwen, gebaseerd op de beschikbare resultaten van vergelijkende gerandomiseerde 

gecontroleerde trials (RCTs). 

Deze Position Statement is ontwikkeld in overeenstemming met de deelnemende organisaties, om 

zorgverleners goed te informeren over de bekende voordelen en mogelijke risico’s van testosteron 

behandeling bij vrouwen. Doel was om een duidelijke handleiding te maken, wanneer er wel of 

geen indicatie is voor testosteron behandeling, en in welke situaties het zelfs tot schade kan leiden.  

 

Methoden 

Een Task Force met vertegenwoordigers van de meest toonaangevende internationale verenigingen, 

met klinici die zich bezighouden met hormoontherapie, werd opgericht. De Task Force bereikte 

overeenstemming over enkele onderwerpen, waarna een systematic review en meta-analyse van de 

voordelen en risico’s van testosteron behandeling voor vrouwen, werd uitgevoerd1. De Task Force 

kwam vervolgens bijeen op 17 mei 2019 in Berlijn, en stelde deze Position Statement op. 

Aanbevelingen omtrent de voordelen en risico’s van testosteron behandeling zijn gebaseerd op 

dubbel blind placebo gecontroleerde RCT’s, met een duur van tenminste 12 weken, waarna de data 

werden verwerkt in een meta- analyse1. De uitkomsten zijn weergegeven met een Level of evidence 

en Aanbevelingsgraad2. Clinical practice aanbevelingen zijn overeengekomen expert opinies van 

het panel. Middels een opbouwende en uitgebreide discussie, werd eenduidige overeenstemming 

bereikt, van toepassing op alle in dit document weergegeven Expert. 

 

Aanbevelingen 



 

 

I. Meting van testosteron, vrouwelijke seksuele dysfunctie en endogene androgeen 

spiegels 

(1) Aanbevelingen voor metingen van testosteron bij vrouwen 

(a) Testosteron kan direct aangrijpen via de androgeen receptor (AR)/  niet-genomische androgene 

actie, of door reductie naar het meer krachtige androgeen dihydrotestosteron (DHT) en/of door 

aromatisatie naar estradiol en diens metabolieten 

(b) Testosteron waardes nemen af tijdens de reproductieve jaren3,4 (Level IIB). 

(c) Testosteron bloedspiegels blijven bestaan bij vrouwen na het 65e jaar, maar het is nog 

onduidelijk of dit tot enig voordeel leidt3,5 (Level IIB). 

(d) Totaal testosteron kan met een hoge mate van nauwkeurigheid worden gemeten met behulp 

van  vloeistof/gas chromatografie en tandem massa spectrometrie bepalingen (LC/GC-MS/MS)6 

(Grade B). 

(e) Directe bepalingen voor het meten van totaal en vrij testosteron zijn erg onbetrouwbaar en 

niet van toepassing bij vrouwen6,7 (Grade A). 

(f) Laboratoria dienen geharmoniseerd te worden op basis van biologische standaarden in 

coordinatie met het Center for Disease Control8 (Expert Opinion). 

(g) Het meten van testosteron met een directe bepaling kan in de dagelijkse praktijk soms nuttig 

zijn, indien de massa spectrometrie bepaling  (LC/GC-MS/MS) niet mogelijk is, om excessieve 

waardes tijdens behandeling op te sporen, maar het heeft niet de voorkeur.(Expert Opinion). 

(h) Onderzoek naar de fysiologie van testosteron en de klinische effecten ervan, moet zich 

toeleggen op het meten van totaal testosteron als biomarker en niet op vrij testosteron, omdat er 

geen bewijs is dat vrij testosteron enige biologische activiteit heeft 9 (Expert Opinion). 

 

(2) Aaanbevelingen voor de terminologie van vrouwelijk seksuele dysfunctie (FSD) 

(a) Verminderde seksuele zinstoornis (HSDD) en vrouwelijke seksuele opwindingsstoornis (FSAD) 

zijn verschillende aandoeningen die apart gecategoriseerd dienen te worden als het gaat om de 

impact van androgenen op de klinische presentatie en de reactie op behandeling (Grade B).  

(b) Er is wel een overlap tussen HSDD en FSAD, maar zij onderscheiden zich qua etiologie, 

risicofactoren, klinische kenmerken en respons op psychologische en biologische interventies10 

(Grade B).  

(c) Gebruikelijke specificaties, zoals levenslang versus verworven, gegeneraliseerd versus 

situatief, dienen behouden te blijven en moeten worden benut om verdere categorisering en 

stratificatie van behandelingen voor HSDD en andere vrouwelijke seksuele dysfuncties te 

definieren10. 



 

 

(d) In de klinische praktijk dient de diagnose HSDD gesteld te worden op basis van een 

gedegen seksuele anamnese en klinisch onderzoek, met inachtneming van de diagnostische criteria  

zoals gesteld in ISSWSH12,13 (International Society for the Study of Women’s Sexual Health) of de 

International Classification of Diseases 11th Edition14 (Expert Opinion). 

 

(3) Aanbevelingen met betrekking tot het verband tussen endogene androgeen concentratie en 

vrouwelijke seksuele functie. 

(4) Het verband tussen endogene androgene concentraties in het bloed en de mate van seksuele 

functies bij vrouwen, blijft onduidelijk door de lage sensitiviteit en specificiteit van androgeen 

assays in sommige studies en insufficiente data (Insufficient). 

(a) De fysiologie van androgenen is complex door de conversie ervan in diverse weefsels en 

mogelijke intracriene metabolisatie in diverse weefsels (Insufficient). 

(b) Bloedspiegels van androgenen zijn niet onderscheidend bij vrouwen met of zonder seksuele 

dysfunctie15 (Grade C). 

 

II. Aanbevelingen voor systemische testosteron behandeling bij vrouwen in de 

postmenopauze, in doseringen die de fysiologische concentraties bij premenopauzale 

vrouwen benaderen, gebaseerd op meta- analyses van placebo gecontroleerde 

gerandomiseerde klinische studies (RCT) 1,16 

Er zijn onvoldoende data bekend om aanbevelingen te doen voor het gebruik van testosteron bij 

vrouwen in de premenopauze met klachten gerelateerd aan seksuele functies(Insufficient). 

 

(a) Aanbevelingen voor testosteron behandeling voor fysiologische of iatrogene menopause bij 

vrouwen met HSDD, met/zonder oestrogeen behandeling 

(b) Testosteron behandeling, in een mate die de fysiologische waardes van vrouwen in de 

premenopauze benaderen, leidt in vergelijking met placebo, tot een gunstig effect op seksuele 

functie, in de zin van meer bevredigende seksuele ervaringen per maand en verhoogt zin en 

opwinding, orgasme, plezier en seksuele respons, alsook een vermindering van seksuele 

negativiteit/distress (Level I, Grade A). 

(c) Aangezien de meerderheid van de studies gedaan zijn bij vrouwen met HSDD of 

gegeneraliseerde FSD, zijn de bovenstaande aanbevelingen niet van toepassing bij vrouwen met 

andere subtypes van FSD of bij vrouwen zonder seksuele dysfunctie(Expert Opinion). 

(d) De aanbevelingen genoemd bij 4a, zijn niet van toepassing op injecties, implantaten of 

producten die een suprafysiologische bloedspiegel van testosteron geven, noch op samengestelde 

(bio identieke) preparaten. (Expert Opinion). 



 

 

 

(5) Aanbevelingen met betrekking tot het effect van testosteron op het algemeen welbevinden, 

stemming en cognitie, bij vrouwen in de postmenopauze. 

(6)  Er is onvoldoende bewijs dat testosteronbehandeling het cognitief functioneren verbetert of een 

verslechtering voorkomt bij vrouwen in de postmenopauze (Insufficient). 

Beschikbare data tonen geen effect van testosteron behandeling op het algemeen welbevinden 

bij vrouwen in de post menopause (Level I, Grade A).  

(a) Testosteron zou in theorie, het algemeen welbevinden bij vrouwen in de premenopauze 

kunnen verbeteren, maar de beschikbare data zijn inconclusief (Level 1, Grade B). 

(b) Beschikbare data tonen geen effect van testosteron op stemming of depressieve gevoelens 

(Level I, Grade B). 

 

(7) Aanbevelingen met betrekking tot musculoskeletale effect van testosteron 

(a) Er zijn maar weinig studies die de musculoskeletale effecten van testosteron hebben onderzocht  

Van de studies waarbij gekeken is naar het musculoskeletale effect van testosteron, waren de 

aantallen patienten erg klein, alle vrouwen gebruikten oestrogeentherapie en er zijn geen studies 

gedaan bij vrouwen met osteoporose. 

De huidige beschikbare data tonen geen effect van testosteron op de botdichtheid (BMD) van 

LWVK, heup of femurhals, na 12 maanden gebruik.(Level I, Grade A). 

(b) Testosteron heeft geen significant effect op lean body mass, lichaamsvet of 

spiermassa/kracht.(Level I, Grade A). 

(c) Er is behoefte aan klinische trials om een eventueel effect van testosteron op 

musculoskeletaal weefsel te beoordelen (Expert Opinion).   

 

(8) Aanbevelingen voor mogelijke androgene bijwerkingen van testosteron behandeling  

(a) Systemische testosteron behandeling voor vrouwen in de postmenopauze, in een mate die de 

fysiologische waardes van vrouwen in de premenopauze benaderen, geeft een milde toename 

van acne en gezichts- en lichaamshaar. Het geeft geen alopecia, clitorisvergroting of 

stemverandering (Level I, Grade A). 

 

(9) Aanbevelingen voor testosteronbehandeling en cardiovasculaire gezondheid 

(a) Orale testosteron behandeling heeft een ongunstig effect op het lipidenprofiel, met een negatief 

effect op HDL-cholesterol and LDL-cholesterol spiegels, en wordt daarom niet aanbevolen 

(Level I, Grade A).  



 

 

(b) Studies over  niet-orale testosteron behandelingen (transdermaal en intramusculair ), in een 

mate die de fysiologische waardes van vrouwen in de premenopauze benaderen, leiden op korte 

termijn niet tot een ongunstig effect op lipidenprofielen (Level I, Grade A).  

(c) Testosteron behandeling leidt niet tot verhoging van de bloeddruk, bloedglucose of HbA1c 

(Level I, Grade A). 

(d) Testosteron behandeling heeft een niet-significant risico voor diepe veneuze trombose 

(VTE), echter het bijkomend effect van gelijktijdige oestrogeentherapie ten aanzien van het VTE 

risico kan niet worden uitgesloten (Level I, Grade A). 

(e) Er zijn te weinig data over het effect van testosteron behandeling op het risico voor een 

myocard infarct en sterfte (Insufficient data). 

(f) Vrouwen met een verhoogd cardiovasculair risico werden geexcludeerd bij RCT’s over 

testosteronbehandeling, de meesten hadden oestrogeenbehandeling als inclusiecriterium. Alle 

RCT’s betroffen slechts een korte behandelingsduur. Derhalve kunnen aanbevelingen voor de 

effecten van fysiologische doseringen testosteron op hart- en vaatziekten, niet worden 

gegeneraliseerd naar een hoog risisco populatie of kan ere en uitspraak gedaan worden over lange 

termijn effect. 

(g)   

(10) Aanbevelingen voor testosteron behandeling en borstweefsel. 

(a) Testosteron behandeling verhoogt niet de dichtheid van het borstweefsel (Level I, Grade A). 

(b) De huidige beschikbare data tonen geen verhoogd risico van transdermale, kortdurende 

testosteronbehandeling op borstkanker (Level I, Grade A).   

(c) Data van RCTs zijn onvoldoende betrouwbaar om een uitspraak te doen op het risico op 

borstkanker bij lange termijn behandeling met testosteron.  (Insufficient data). 

(d) Er zijn geen data die aantonen dat testosteron  behandeling een preventief effect heeft voor 

het krijgen van borstkanker (Insufficient data). 

(e) Vrouwen met borstkanker in de anamnese werden  geexcludeerd bij de gerandomiseerde 

trials voor HSDD. Voorzichtigheid is geboden met testosteron gebruik bij vrouwen met een 

hormoon gevoelige vorm van borstkanker. (Expert Opinion). 

 

(a) Aanbevelingen voor testosteron behandeling en ernstige ongewenste aandoeningen  

(b) Testosteron behandeling van vrouwen in de post menopause, in een mate die de fysiologische 

waardes van vrouwen in de premenopauze benaderen, is niet geassocieerd met ernstige 

ongewenste aandoeningen  (Level I, Grade A).  

(c) Aangezien in de  RCTs over testosteron behandeling, vrouwen met een verhoogd 

cardiovasculair risico werden geexcludeerd en bovendien de meeste vrouwen oestrogeen 



 

 

behandeling kregen, is de aanbeveling 10(a) niet zonder meer van toepassing op vrouwen met een 

algemeen verhoogd risico. (Expert Opinion). 

(d) Er zijn geen data met betrekking tot de veiligheid van testosteron behandeling bij langer 

gebruik dan 24 maanden (Level I, Grade A). 

 

III. Klinische zorg van vrouwen in de post menopauze 

(a) Aanbevelingen voor het inschatten van de diagnose FSD, alvorens te starten met testosteron 

behandeling 

(b) FSD inclusief  HSDD, FSAD en orgasmestoornissen, hebben vaak meerdere oorzaken zoals 

biopschychosociale factoren, neuroendocriene disbalans, fysiek onwelzijn of ziekte, 

psychosociale problematiek, psychische klachten en seksuele onderdrukking op basis van 

cultuur of religie (Grade C).   

(c) In geval van behandeling dient rekening gehouden te worden met deze biopsychosociale 

factoren en andere medicamenteuze behandelingen (zoals hormoontherapie of andere 

medicatie), dan bij voorkeur psychotherapie of een multidisciplinaire aanpak die een en ander 

combineert17 (Grade B).  

 

(a) Aanbevelingen voor de huidige testosteronbehandelingen bij vrouwen in de post menopauze 

(b) De enige evidence-based indicatie voor het gebruik van testosteron bij vrouwen, is de 

behandeling van vrouwen in de post menopauze met de diagnoses HSDD, mits die gesteld is na 

een zorgvuldige biopsychosociale assessment (Level I, Grade A). 

(c) Er is een grote behoefte aan een goedgekeurde  vrouwspecifieke testosteron behandeling, met 

de wens tot een product die bij benadering de fysiologische waardes geeft van vrouwen in de 

pre menopauze (Expert Opinion).  

(d) Zolang als er geen testosteron preparaat beschikbaar is voor vrouwen, lijkt een, off label, 

preparaat voor mannen geschikt, mits de hormoonspiegels kunnen blijven binnen de voor 

vrouwen geldende waardes (Expert Opinion).  

(e) Samengestelde  ‘bioidentieke’ testosteron preparaten worden niet aanbevolen voor de 

behandeling van HSDD omdat bewijs van werkzaamheid en veiligheid ontbreekt (Expert 

opinion). Omdat er geen geregistreerd product beschikbaar is, zal de samenstelling van een 

product, indien een samengesteld product gewenst is, moeten voldoen aan de standaarden van 

Active Pharmaceutical Ingredients (API)  en Good Manufacturing Practice (GMP), om 

tegemoet te komen aan de eisen voor kwaliteit en veiligheid. Doseringen dienen geen 

bloedspiegels te geven boven het fysiologische bereik in de premenopauze.  



 

 

(f) Gebruik van een testosteron product die suprafysiologische bloedwaardes geeft, dus ook 

implantaten en produkten voor intraveneuze/intramusculaire toediening,  worden niet 

aanbevolen (Expert Opinion).  

(g) In geval van een proefbehandeling van testosteron dient de bloedwaarde gemeten te worden 

voor aanvang van de therapie en 3-6 weken na starten van de therapie te worden vervolgd. 

(Level IIA, Grade C). 

(h) Het klinisch effect dient te worden geevalueerd elke zes maanden, waarbij men alert dient te 

zijn voor tekenen van overdosering en bewaking van bloedspiegels (Expert opinion). 

(i) Indien er geen klinisch effect is na zes maanden, dient de behandeling te worden gestaakt (Level 

IB, Grade C). 

 

(11) Aanbevelingen met betrekking tot andere androgene preparaten 

(a) Systemische DHEA is niet geassocieerd met een significante verbetering van zin en opwinding, 

of seksuele functie bij post menopauzale vrouwen  met een normale bijnierfunctie en wordt 

daarom niet aanbevolen bij vrouwen met HSDD 18 (Level IA, Grade A). 

(b) Indien er geen sprake is van vulvovaginale atrofie, is er geen bewijs dat vaginaal DHEA enig 

effect heeft en dit wordt dus niet aanbevolen voor de behandeling van HSDD (Expert opinion). 

 

(12) Aanbevelingen voor toekomstige studies van fysiologische doseringen testosteron (Expert 

opinion for all) 

(a) Beter opgezette, dubbelblinde RCTs, zonder selectie bias en met constante rapportage van 

gestandaardiseerde uitkomsten, zijn nodig om de voordelen en risico’s van testosteron 

behandeling bij vrouwen te bepalen. 

(b) Met betrekking tot studies over testosteron en FSD: 

(i) Het verminderen van klachten geassocieerd met seksuele dysfunctie, is het primaire 

doel van de behandeling van FSD. 

(ii) De huidige vragenlijsten omvatten niet afdoende alle aspecten van seksuele functies 

bij vrouwen, dus er worden nu verschillende vragenlijsten naast elkaar gebruikt. 

(iii) Eén bevredigende seksuele ervaring moet niet langer de uitkomstmaat zijn in 

klinische trials voor vrouwen met FSD. 

(iv) De uitkomstmaten dienen helder te worden gedefinieerd. 

(c) Er is behoefte aan een meetinstrument voor seksuele functie bij vrouwen, welke aan de 

volgende voorwaarden zou moeten voldoen: algemeen toepasbaar, niet ziekte specifiek, hoog 

onderscheidend vermogen tussen vrouwen met de diagnose FSD en vrouwen met een normale 

seksuele functie, gevalideerd, zuivere meting van FSD op zich en screenend voor de diagnose 



 

 

FSD, klinisch meetbare respons op interventie, domeinoverstijgend, in meerdere talen 

beschikbaar en voldoend aan de strenge eisen van alle regelgevende instanties. 

(d) Er is behoefte aan goed opgezette RCTs om het effect van testosteron op de musculoskeletale 

gezondheid bij vrouwen met een normale botdichtheid, verlaagde botdichtheid, 

osteopenie/osteoporose en sarcopenie te bepalen. De resultaten dienen informatief te zijn met 

betrekking tot de botdichtheid van heup en femur, trabeculaire bot score, serum biomarkers, 

fractuurrisico, lichaamsbouw en spierkracht. 

(e) Er is behoefte aan goed opgezette RCT’s omtrent het effect van testosteron op cognitief 

functioneren. 

(f) Er moeten studies verricht worden naar de veiligheid van lange termijn behandeling met 

testosteron ten aanzien van het effect op hart- en vaatziekten en borstweefsel  

 

Samenvatting en kern aanbevelingen 

Het internationale Panel concludeert dat de enige evidence-based indicatie voor testosteron 

behandeling voor vrouwen, de behandeling van HSDD is, waarbij de  beschikbare data een matig 

therapeutisch effect ondersteunen bij vrouwen in de post menopauze.  Er zijn onvoldoende data die 

het gebruik van testosteron voor enige andere aandoening ondersteunen, noch voor ziekte of 

preventie.  

Meta-analyse van de beschikbare data tonen geen ernstige bijwerkingen van fysiologisch 

testosteron gebruik, met de waarschuwing dat vrouwen met een verhoogd cardiometabool risico 

niet zijn meegenomen in de studie populaties. De veiligheid van langdurige testosteron behandeling 

is niet aangetoond. 

Het is van het grootste belang dat de diagnose HSDD gesteld wordt na een uitgebreide (seksuele) 

anamnese, dus op basis van het bio psychosociale model, en dat andere factoren die bijdragen aan 

FSD vastgesteld en zo nodig behandeld worden, voordat gestart wordt met testosteron 

behandeling10,11. De waarde van totaal testosteron in het bloed dient niet te worden gebruikt voor 

het stellen van de diagnose HSDD. Alleen producten die bloedspiegels van testosteron geven die 

vergelijkbaar zijn met premenopauzale fysiologische waardes, dienen te worden gebruikt. 

Aangezien er geen voor vrouwen goedgekeurd product beschikbaar is, kunnen producten voor 

mannen legaal worden voorgeschreven in aangepaste doseringen voor vrouwen, waarbij 

regelmatige monitoring van bloedspiegels dient plaats te vinden. Het Panel raadt het gebruik van 

samengesteld (bio identiek) testosteron af. 

Het Panel benadrukt de urgentie van meer onderzoek naar testosteron behandeling voor vrouwen en 

de ontwikkeling van gekeurmerkte produkten speciaal geschikt voor vrouwen.  
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