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Veel overgangsconsulentes adviseren fyto-oestrogenen aan 
vrouwen in de menopauze. Uit onderzoek blijkt dat deze 
supplementen een lichte afname geven van het aantal opvlie-
gers. Deze behandeling lijkt een veelbelovende stap tussen 
een expectatief beleid en hormoontherapie, maar er is onvol-
doende onafhankelijk bewijs om het gebruik van fyto-oes-
trogenen aan of af te raden. Daarnaast zijn de bijwerkingen 
op lange termijn onduidelijk.

De NHG-Standaard De overgang beveelt fyto-oestrogenen 
niet aan, omdat deze geen gunstig effect hebben op vasomo-
tore klachten, zo blijkt uit een review uit 2007. Verdient dit 
standpunt een heroverweging op basis van recent onderzoek?

ZOEKSTRATEGIE EN RESULTATEN
We zochten op 3 januari 2018 in PubMed met de Mesh-termen 
hot flashes AND menopause AND (dietary) supplement AND 
(phytoestrogens OR isoflavones OR coumestrol OR ligans). 
Daarbij doorzochten we de titel en het abstract op deze termen. 
We gebruikten de filters ‘published in the last five years’, ‘Hu-
mans’, ‘English’ en ‘Dutch’. Dit leverde 19 publicaties op, waar-
onder een recent literatuuronderzoek en meta-analyse uit 2016.1 
Daarna is er nog een relevante RCT gepubliceerd in 2017.2

Het literatuuroverzicht bestaat uit 36 RCT’s naar fyto-oestro-
genen. Hiervan werden er 18 geïncludeerd in de meta-ana-
lyse naar het aantal opvliegers per 24 uur bij vrouwen met 
menopauzale symptomen. De onderzoekers vonden een afna-
me van 1,31 opvliegers per 24 uur bij vrouwen die fyto-oestro-
genen kregen in vergelijking met degenen die placebo kregen 
(95%-BI -2,02 tot -0,61) bij uiteenlopende baselinewaarden 
van 1,3 tot 11,7 opvliegers per 24 uur. 
De RCT was een dubbelblind onderzoek van 12 weken naar de 
effecten van suppletie met equol en reservatrol op de kwaliteit 
van leven van menopauzale vrouwen tussen de 55 en 70 jaar. 
Het aantal vrouwen met opvliegers werd apart onderzocht. 
Na 3 maanden behandeling had 26,7% van de vrouwen in de 
interventiegroep last van opvliegers versus 80% in de placebo-
groep ten opzichte van 100% bij baseline (p < 0,05).

BESPREKING EN CONCLUSIES
Beide onderzoeken zijn kwalitatief goed uitgevoerd volgens 
de beoordelingscriteria van Offringa et al.3 Opvallend is dat 
de review een grote heterogeniteit tussen de onderzoeken laat 
zien en dat deze is gefinancierd door Metagenics, een pro-
ducent van fyto-oestrogenen. In de RCT is een procentuele 
afname van het aantal opvliegers gerapporteerd, waardoor het 
onduidelijk is hoe groot de afname is en welke vrouwen het 
meeste baat hadden bij de interventie.
Deze onderzoeken laten zien dat fyto-oestrogenen een beperkt 

gunstig effect hebben op opvliegers bij menopauzale vrouwen. 
De NHG-Standaard De overgang wijst echter op de onbe-
kende effecten van hoge doses fyto-oestrogenen op de lange 
termijn.4 Mogelijk hebben fyto-oestrogenen een negatieve 
(oestrogene) werking op borstweefsel, met daarbij een grotere 
kans op borstkanker.5,6 Er is onvoldoende bewijs om het ge-
bruik van fyto-oestrogenen in normale doseringen af te raden 
dan wel aan te raden: de heterogeniteit tussen de onderzoeken 
is groot, de meta-analyse is gesponsord door een producent 
van fyto-oestrogenen en er is nog onvoldoende bekend over 
de veiligheid bij hoge doseringen. ■
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Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een critically appraised topic (CAT), waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord op een praktijkvraag wil krijgen.

De bijwerkingen van fyto-oestrogenen op de lange termijn zijn 
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