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1. Inleiding

In de huidige medische praktijk is wetenschappelijk bewijs een belangrijke basis voor klinische 
besluitvorming. Geslachtskenmerken kunnen de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek 
beïnvloeden. Het vertalen van deze uitkomsten naar de klinische praktijk vereist specifieke kennis en 
vaardigheden. Wanneer een klinische richtlijn wordt opgesteld is het belangrijk om deze specifieke 
kennis en vaardigheden systematisch in te brengen bij het zoeken, beoordelen en samenvatten van 
wetenschappelijk bewijs. Uit onderzoek blijkt dat deze kennis en vaardigheden bij richtlijnmakers 
onvoldoende zijn.

2. Doel van deze tool

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen 
relevant is voor de medische praktijk en wordt beschreven hoe dit tijdens de verschillende stappen van 
richtlijnontwikkeling systematisch kan worden ingebracht. Bij het ontbreken van evidentie voor de 
invloed van het geslacht op het beloop en de effectiviteit van interventies dient men te varen op 
praktijkkennis en -ervaringen voor het opstellen van seksespecifieke aanbevelingen. Deze tool voorziet 
niet in de aandacht voor andere verschillen tussen patiëntengroepen, bijvoorbeeld etnische of sociaal-
economische verschillen, doch de gebruikte methode kan ook worden gehanteerd voor nadere 
uitwerking van deze onderwerpen.

3. Begrippen

Bij het begrip over de relevantie van sekseverschillen is het noodzakelijk om bewust te zijn dat 
sekseverschillen op verschillende manieren worden aangeduid in de literatuur. De meest voorkomende 
termen in de Engelstalige wetenschappelijke literatuur zijn sex differences en gender differences. Sex 
differences verwijzen naar de biologische en fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen. 



Gender differences verwijzen naar de verschillen gebaseerd op sociaal geconstrueerde rollen, 
gedragingen, activiteiten en eigenschappen die een maatschappij passend vindt bij mannen of bij 
vrouwen. Zowel de sekse- als de genderverschillen kunnen een effect hebben op uitkomsten in de 
gezondheidszorg. Wanneer in deze tool sekseverschillen worden benoemd, dan wordt verwezen naar 
zowel de biologische /fysiologische verschillen als de sociaal geconstrueerde verschillen. 

4. Waarom aandacht voor sekseverschillen?

In de wetenschappelijke literatuur worden verschillende voorbeelden beschreven waarbij de preventie, 
screening, diagnose of behandeling van mannelijke en vrouwelijke patiënten een andere aanpak vergt. 
Zo kunnen coronaire hartziekten zich bij vrouwen op een latere leeftijd en met een ander ziektebeeld en 
klachten presenteren. Een aantal voorbeelden uit de literatuur is beschreven in onderstaande box 1.

Box 1. Voorbeelden van bewijsmateriaal die verwijzen naar sekseverschillen in preventie, 
screening, diagnostiek en behandeling.

Preventie

Het gebruik van aspirine voor de primaire preventie van beroerte en myocardinfarct: een meta-analyse 
waarbij uitgesplitst is naar sekse heeft laten zien dat aspirine in vergelijking met placebo de kans op 
beroerte met 19% verminderde bij vrouwen (RR, 0.81; 95% BI, 0.69–0.96; p=0.01). De kans op 
myocardinfarct nam niet af (RR, 0.99; 95% BI, 0.83–1.19; p=0.95). Bij mannen vermindert aspirine het 
risico op myocardinfarct met 32% (RR, 0.68; 95% BI, 0.54–0.86; p=0.001) en was er geen 
risicovermindering op beroerte (RR, 1.13; 95% CI, 0.96–1.33;p=0.15)[10].

Screening 

Screeningsinstrument AUDIT voor de identificatie van alcohol problemen: scores kunnen liggen tussen 
de 0 en 40, en standaard wordt de score 8 als afkappunt voor een alcoholprobleem gebruikt [11]. Het 
instrument is minder sensitief (66 vs 91 p<0.05) en meer specifiek (97 vs 80 p<0.05) voor vrouwen dan 
voor mannen [12], wat duidt op verschillende afkappunten (voor mannen 8 en voor vrouwen 5 of 6) 
[11].

Diagnostiek 

Bij COPD hebben vrouwen grotere kans op zware dyspnoe dan mannen (OR 1.30, 95% BI 1.10–1.54), 
één van de symptomen van COPD, maar hebben een kleinere kans dan mannen om een spirometrie te 
ondergaan om de diagnose COPD vast te kunnen stellen (OR 0.84, 95% BI 0.72–0.98). In de 
onderzoekspopulatie van deze studie waren de vrouwen jonger dan de mannen (gemiddelde leeftijd 
61.2 (sd 10.5) vs 64.4 (sd 11.0), en vrouwen hadden significant minder rookjaren dan mannen (36.9 
(SD 29.6) vs. 46.6 (SD 35.1) p<0.05) [13].

Therapie 

Mannen reageren beter op imipramine (een tricyclisch antidepressivum) dan op sertraline (een SSRI) 
(62% versus 45%; P=0.04), terwijl dit voor vrouwen juist andersom is (46% versus 57%; P= 0.02)[14].

Naast bovengenoemde sekseverschilllen bestaan er ook verschillen op basis van reproductiviteit. 
Zwangerschap, borstvoeding of fertiliteit kunnen een belangrijk gegeven zijn in de te volgen klinische 
strategie.



5. Systematische aandacht voor sekseverschillen bij 
richtlijnontwikkeling

De in de wetenschappelijke literatuur beschreven verschillen geven aanleiding om systematisch 
aandacht te besteden aan verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten. Deze tool beoogt 
handvatten te bieden bij verschillende stappen in het proces van richtlijnontwikkeling, te weten:

Samenstelling van de werkgroep1.
Knelpuntenanalyse2.
Zoektocht naar de literatuur3.
Beoordelen van de literatuur4.
Formuleren van conclusies en aanbevelingen5.
Identificeren van mogelijke 'gaps of knowledge' 6.

5.1. Samenstelling van de werkgroep

Onderzoek heeft uitgewezen dat incorporatie van seksespecifieke expertise in de richtlijnwerkgroep 
positieve invloed kan hebben op de aandacht voor sekse en het uiteindelijk inbrengen van 
wetenschappelijke onderbouwing op het gebied van sekseverschillen. Aangezien seksespecifieke 
expertise niet altijd aanwezig is, kan de verantwoordelijkheid voor deze aandacht ook worden 
overgenomen door de voorzitter, secretaris of andere werkgroepleden. Voor het aandacht besteden aan 
sekseverschillen gedurende het gehele proces van richtlijnontwikkeling is draagvlak bij de gehele 
werkgroep essentieel.

5.2. Knelpuntenanalyse

Tijdens de knelpuntenanalyse zal de werkgroep bij elk deelonderwerp moeten nadenken of aandacht 
besteden aan sekseverschillen relevant is. Om na te gaan of sekseverschillen een rol kunnen spelen is 
een checklist ontwikkeld die de werkgroepleden kunnen gebruiken om de eigen expertise te toetsen of 
sekseverschillen een rol kunnen spelen. Indien zij verwachten dat sekseverschillen een rol spelen 
kunnen ze specifieke uitgangsvragen formuleren of een bestaande uitgangsvraag verfijnen.

5.3. Zoektocht naar de literatuur

De richtlijnwerkgroep kan literatuur waarin sekseverschillen staan beschreven zoeken met behulp van 
seksespecifieke zoektermen. Zij kan deze zoektermen combineren met de zoektermen die ze gebruik 
voor de beantwoording van uitgangsvragen, Deze fungeren op deze manier als een seksespecifieke 
zoekfilter. De seksespecifieke zoektermen worden ingezet op de onderwerpen waarbij in de 
knelpuntenanalyse gebleken is dat sekseverschillen een rol kunnen spelen. De zoektermen hangen af 
van de database waarin gezocht wordt. Hieronder staan zoektermen geformuleerd voor Medline.

Wanneer in Medline gezocht wordt via PubMed kan een werkgroep gebruik maken van de volgende 
zoektermen:

"sex ratio [MeSH]," "sex distribution [MeSH]," "sex  factors [MeSH]," "sex characteristics
"sex differentiation [MeSH]," "gender differences [ tw]," "sex differences [tw]," "gender [

Ook kan worden gezocht in Medline met behulp van Ovid SP. Deze methode wordt doorgaans gebruikt 
door informatiespecialisten. Voor OvidSP kan de volgende filter gebruikt worden:

#1 (gender$ or sex$).af. 
#2 (boys or girls).tw. 
#3 (women or men).ti. 
#4 (male$1 or female$1).ti. 
#5 (women or men).ab./freq=4 
#6 (male$1 or female$1).ab./freq=4 



#7 (women adj8 men).ab. 
#8 (female$1 adj8 male$1).ab. 
#9 or/1–8 

De keuze voor de zoektermen zijn afhankelijk van de National Library of Medicine en van trends in de 
literatuur, en dienen regelmatig te worden bijgesteld door informatiespecialisten.

Aangezien sekseverschillen ook "verborgen" kunnen zijn voor zoektermen, bijvoorbeeld als deze 
worden beschreven in subgroepanalyses, is het belangrijk dat bij het beoordelen van de overige 
literatuur ook rekening wordt gehouden met de verschillende gezondheidseffecten voor mannen en 
vrouwen.

5.4. Beoordelen van de literatuur

Om na te gaan of de gevonden literatuur informatie bevat op het gebied van sekseverschillen, kan een 
richtlijnwerkgroep gebruik gemaken van onderstaand instrument:

Box 2. Aanwezigheid sekseverschillen

Geven de titel en het abstract informatie over sekse, mannen/vrouwen, beide seksen of een vergelijking 
tussen beide seksen?

Zo ja, dan kan het artikel op informatie over sekseverschillen worden beoordeeld aan de hand van de 
volgende vragen:

Is de onderzoeksvraag van toepassing op zowel mannen als vrouwen?•

Hoe is de onderzoeksgroep naar mannen en vrouwen samengesteld?•

Zijn beide seksen naar uw oordeel voldoende in de onderzoeksgroep vertegenwoordigd?•

Wordt er een vergelijking tussen mannen en vrouwen gemaakt?•

Zo ja:

Is de subgroepanalyse correct uitgevoerd?◦

Is een eventueel sekseverschil naar uw oordeel klinisch relevant?◦

Zo nee:

Gelden de conclusies naar uw oordeel voor beide seksen?◦

Als een artikel een subgroepanalyse bevat tussen mannen en vrouwen, dan gaat de werkgroep eerst na 
of de subgroepanalyse correct is uitgevoerd. Daarna wordt bekeken of er significante verschillen zijn 
tussen de twee seksen. Een publicatie van Altman & Bland uit 2003 kan behulpzaam zijn bij de 
beoordelen van de juistheid van de subgroepanalyse en hoe deze zo nodig gecorrigeerd kan worden.

5.5. Formuleren van conclusies en aanbevelingen

Bij het beschrijven van de conclusies uit de literatuur moet de werkgroep de populatie duidelijk 
beschrijven. Generalisatie van onderzoeksresultaten moet ze daarbij in eerste instantie vermijden. 
Gebrek aan bewijsmateriaal voor een van de beide seksen komt aan de orde in de conclusies als de 
werkgroep sekseverschillen relevant acht. Als er onvoldoende bewijs is voor een van de beide seksen, 
kan de werkgroep besluiten de aanbeveling te extrapoleren naar het andere geslacht of de aanbeveling 
te beperken tot één van beide seksen.



5.6. Identificeren van mogelijke kennislacunes

Tijdens het ontwikkelen van de richtlijn is het mogelijk dat de werkgroep een sekseverschil vermoedt, 
maar dat zij geen direct bewijs of alleen bewijs over een van beide geslachten vindt. Dit biedt een 
goede mogelijkheid om lacunes op het gebied van sekseverschillen te identificeren.
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