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D. van Dijken, voorzitter DMS

Geachte mevrouw van Dijken,

Dank voor uw email dd 10 april 2020 met een commentaar op het artikel 'Menopauzale

hormoontherapie en borstkanker' in het Geneesmiddelenbulletin (https://www.ge-

bu. nl/artikel/menopauzale-hormoontherapie-en-borstka nker) van 7 april 2O2O.

ln uw commentaar heeft u drie "onjuistheden", zoals u stelt, aan de orde gesteld.

De eerste gaat over de effectiviteit van hormoontherapie op hinderlijke overgangsklachten, met

ngme de opvliegers. U doelt waarschijnlijk op de periode rondom de fysiologische menopauze. U

verwijst naar de Cochrane review 'Maclennan AH, Broadbent JL, Lester S, Moore V. Oral

oestrogen and combined oestrogen/progestogen therapy versus placebo for hot flushes.

Cochrane Database Syst Rev. 200a( ):CdO02978.'. Opmerkelijk is het dat u hormoontherapie een

effectief geneesmiddel noemt indien de frequentie van opvliegers afneemt met75o/o bij gebruik

van hormoontherapie (95%Bl64,3yotoï82,3%l bij placebogebruik van 58% (45,1%Iot67,7%).

Nieuwe en adequate data hebben wij hierover niet gezien. Wel is het positief te noemen dat er

na enige decennia recent wat meer wetenschappelijk onderzoek is naar hinderlijke

overgangsklachten, met name de opvliegers.

Ten tweede uw nuancering ten aanzien de Lancet studie. U slaat de spijker op de kop met de zin

"Klinisch onderzoek naar het borstkankerrisico met de laagst effectieve HST ontbreekt
vooralsnog." Verder verwijzen wij naar de literatuurverwijzing l-2 in ons artikel. Tevens stelt u

"Belangrijk is te realiseren dat de conclusies van de Lancet studie dus NIET vanzelfsprekend van

toepassing zijn op het huidige hormoonsuppletie regime in Nederland." Graag zien we van u en

uw collegae de wetenschappelijke of gebruikersdata vanuit Nèd.erland die dit ondersteunen.

Ten derde stelt u dat met de stelling: "Het is uit te rekenen dat ongeveqr 5% gevallen van

invasieve borstkanker bij vrouwen te verklaren is door menopauzale hoÍïhoontherapie."l een

statistische verklaring verward wordt met een causale relatie. ln ons artikel hebben wij de reden

om deze relatie causaal te noemen aan de orde gebracht. Zie ook de uitleg van een van de

auteurs:

'https://www.thelancet.com/journals/lancet/article,/PllS0l40-6736(l 9)31709'X/fulltext#seccestitlel50:blz
17.
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The Guardian 29 augustus 201"92

Sir Richard Peto, professor of medical statistics and epidemiology at the Nuffield

department of population health, University of Oxford, said they could now be certain
that HRT is a cause of about 5% of breast cancers. The cancer risk increases with the
length of time women are on hormones and the cancers tend to be oestrogen receptor-
positive, which means they are driven by oestrogen. Women who are given drugs that
dry up their oestrogen supply - like tamoxifen - get high protection against the tumours

returning.
"These are cause and effect relationships," said Peto. "lt is not just an association that
exists, because the menopausal hormone therapy is causing the increase in breast

cancer.
"The big problem is how to describe the one in 50 risk," he said. They did not want to
exaggerate it, nor did they want to play it down. "On current websites, [the risks] are

misrepresented," he said.

ln western countries, 63% of women of average weight will develop breast cancer over

the 20 years from the age of 50 without any hormone therapy. The study found that rose

to 8.3% among women taking the most common hormonal combination - oestrogen
plus daily progestogen.

The odds were better (7J%) for women who took progestogen only intermittently,
maybe for 10 to 14 days a month. Those who took oestrogen only, because they did not

need progestogen to protect from womb cancer after a hysterectomy, had a risk of 6.8%.

Zoals u heeft gezien hebben wij in de Ge-Bu publicatie de NVOG-Richtlijn 'Management rondom

Menopauze' geciteerd. Wij zien geen nieuwe gezichtspunten in uw brief voor de Ge-Bu lezer om

d,gze te publiceren. Lezers kunnen hun eigen afweging maken.

Wij danken u voor uw belangstelling.

Met vriendelijke groet
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F.M. Helmerhorst, namens
J.P. Vandenbroucke
H.J.E.M. Janssens
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2 https://www.theguardian.com/science/2019/aug/29/breast-cancer-risk-from-using-hrt-is-twice-what-was-
thought


