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Huisartsgeneeskunde

Helpt vitamine B6 ter vermindering van premenstruele
klachten?

Een recente publicatie van het Engelse ministerie van Gezond-
heid en van het Medical Control Agency die aanbevelingen be-
vat over de maximale dagelijkse dosis van vitamine B6 vormde
de aanleiding tot het uitvoeren van systematisch onderzoek
naar de effectiviteit van vitamine B6 bij premenstruele klach-
ten.1

Vitamine B6 wordt veel gebruikt om premenstruele klachten
te behandelen, zonder dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor
de werkzaamheid van deze aanpak. Door middel van een meta-
analyse bekeken Wyatt et al. gepubliceerde en niet-gepubli-
ceerde gerandomiseerde onderzoeken waarin de werkzaam-
heid van vitamine B6 werd vergeleken met een placebo bij
vrouwen met het premenstruele syndroom. Na selectie door
middel van kwaliteitsscore op twee schalen met betrekking tot
de methodiek van het onderzoek bleven 9 gepubliceerde on-
derzoeken over van in totaal 940 vrouwen met het premen-
struele syndroom. Slechts één van deze onderzoeken bevatte
een voldoende aantal patiënten en alle andere hadden een lage
statistische sterkte. De onderlinge vergelijkbaarheid werd be-
moeilijkt door verschil in doseringen en meetmethoden en de
mogelijke insluiting van vrouwen die orale anticonceptiva ge-
bruikten.

Het relatieve risico ten voordele van vitamine B6 met be-
trekking tot premenstruele klachten ten opzichte van een pla-
cebo was 2,32 (95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI): 1,95-
2,54). Het relatieve risico ten voordele van vitamine B6 met
betrekking tot premenstruele depressieve klachten was 1,69
(95%-BI: 1,39-2,06). De gevonden effecten waren onafhanke-
lijk van de gebruikte dosis vitamine B6.

De auteurs concluderen dat vitamine B6 een gunstig effect
lijkt te hebben op premenstruele klachten. Echter, zij menen
dat met deze conclusie wel erg voorzichtig moet worden om-
gegaan gezien de matige kwaliteit van de onderzochte onder-
zoeken. Een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek met vol-
doende power is nodig om een definitieve conclusie over het
effect van vitamine B6 op premenstruele klachten te trekken.
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Psychiatrie

Nieuwe antipsychotica verbeteren het cognitief functioneren
bij schizofrenie

Tot de karakteristieke kenmerken van schizofrenie behoren
stoornissen in cognitief functioneren, naast psychiatrische
symptomen zoals wanen, hallucinaties, vervlakking van het af-
fect en verminderde wilskracht. Tot nu toe was echter niet dui-
delijk of effectieve behandeling (met farmaca of met cognitie-
ve trainingen) van de cognitieve stoornissen mogelijk is. Van
klassieke antipsychotica is bekend dat de invloed op cognitief
functioneren gering is. Het effect van cognitieve trainingen is
niet eenduidig en over het algemeen teleurstellend. De laatste
jaren is er echter een aantal onderzoeken gerapporteerd met
atypische antipsychotica zoals clozapine en risperidon, die ver-
betering lieten zien van sommige cognitieve functies bij pa-
tiënten met schizofrenie.

Keefe et al. schreven een overzichtsartikel over de effecten
van atypische antipsychotica op cognitief functioneren en de-
den een statistische meta-analyse op de 15 onderzoeken die tot
nu toe gepubliceerd zijn.1 Zij rapporteren een significante ver-
betering van cognitief functioneren na behandeling met nieu-
we antipsychotica. Deze effecten waren vooral zichtbaar op ta-
ken voor mentale en motorische snelheid en de hogere uitvoe-
rende of ‘executieve’ functies (planning, conceptformatie en
mentale flexibiliteit). Prestatie op tests voor aandacht en con-
centratie was in geringere mate verbeterd, terwijl de verbete-
ring op het geheugen marginaal was. De auteurs wijzen erop
dat grondiger onderzoek naar de effecten van nieuwe antipsy-
chotica op de cognitie nodig is aangezien de methoden van de
huidige onderzoeken te wensen over laten: slechts 3 van de 15
waren gerandomiseerd dubbelblind. Een aparte analyse van de
resultaten van deze 3 liet nog steeds een significant effect van
verbeterde cognitie na clozapine zien, maar de effectgrootte
was aanzienlijk geringer dan wanneer de overige 12 onderzoe-
ken gecombineerd werden. Toekomstig onderzoek moet zich
tevens richten op het in kaart brengen van de precieze relatie
tussen de diverse farmacologische profielen en de effecten op
cognitief functioneren.
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Vrouwenbesnijdenis; het verhaal van 3 patiënten

De klinische les van de collegae Baaij en Kagie is om meerde-
re redenen belangwekkend (1999:1721-4). In de eerste plaats
doordat enkele karakteristieke patiënten worden besproken,
doch bovenal door de heldere wijze waarop aan de hand van
bestaande literatuur een overzicht wordt gegeven van de his-
torische ontwikkeling, de regionale verschillen in uitvoering en
ook de verschillende visies ten aanzien van vrouwenbesnijde-
nis tussen een deel van de islamitische wereld en die van het
Westen. Het zou interessant zijn geweest te weten hoe het
patiënte A, een Somalische nullipara met zwangerschapswens

(die in haar geboorteland de kans zou hebben gelopen dat haar
introitus vaginae door een leek op medisch gebied met een mes
zou zijn verwijd), is vergaan na haar eerste bevalling. On-
derging zij – waar dan ook – een reïnfibulatie?

Van de acute complicaties, genoemd in de literatuur, ken ik
er één uit eigen ervaring: in een landelijk ziekenhuisje in
Noord-Somalië werd een 8-jarig meisje gepresenteerd, van wie
de moeder vertelde (aan een vrouwelijke verpleegkundige, die
als tolk fungeerde) dat het niet meer kon plassen. Twaalf da-
gen tevoren had de in Somalië klassieke faraonische besnijde-
nis plaatsgevonden. Bij onderzoek bleek dat er urine druppel-
de uit twee steekplaatsen van de hechtingen (gelukkig was

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie; deze behoudt zich het recht voor de stukken te bekorten; stukken die langer zijn dan 1 kolom druks
komen niet voor plaatsing in aanmerking.)


