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In 2019 gepubliceerde onderzoeksresultaten ondersteunen de opvatting dat de risico’s van hormoontherapie bij
menopauzale klachten bij vrouwen mogelijk worden onderschat. Of er een verband bestaat tussen invasieve borstkanker
en het gebruik van hormonen staat al jaren ter discussie. In de genoemde onderzoeksresultaten werd bewijs voor een
verband gevonden voor bijna alle typen van behandeling, waaronder orale en transdermale oestrogenen, combinaties
van oestrogenen met progestagenen en tibolon. Na een uitgebreide meta-analyse van individuele patiëntgegevens van
meer dan 100.000 vrouwen met borstkanker uit 24 prospectieve observationele onderzoeken bleek een associatie
tussen invasieve borstkanker en hormoontherapie waarschijnlijk oorzakelijk. Het is uit te rekenen dat ongeveer 5%
gevallen van invasieve borstkanker bij vrouwen te verklaren is door menopauzale hormoontherapie. Het risico bleek het
grootst tijdens de toepassing van combinatietherapieën van oestrogenen en progestagenen. Het risico op invasieve
borstkanker neemt bovendien toe met de duur van het gebruik en blijft nog jaren aanwezig na staken van de
hormoonbehandeling. Belangrijk is om in ogenschouw te nemen dat er daarnaast slechts beperkt bewijs is voor een
klinisch relevant effect van hormoontherapie op overgangsklachten in vergelijking met placebobehandeling.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Artsen dienen zeer terughoudend te zijn met het voorschrijven van menopauzale
hormoontherapie tegen overgangsklachten.
Het, weliswaar geringe, grotere risico op invasieve borstkanker weegt vrijwel nooit op
tegen de beperkte effecten.
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