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In de huidige medische praktijk is wetenschappelijk bewijs een belangrijke 

basis voor klinische besluitvorming. Klinische richtlijnen zijn zoveel mogelijk gebaseerd 
op dit bewijs. Het is belangrijk om in biomedisch onderzoek systematisch rekening 
te houden met sekseverschillen en de invloed van deze verschillen op te nemen in de 
richtlijnen. Dit bevordert een optimale zorgverlening aan mannen en vrouwen. Helaas 
wordt er in biomedisch onderzoek en richtlijnontwikkeling nog steeds weinig aandacht 
besteed aan sekseverschillen. Zowel richtlijnontwikkelingsorganisaties als publieke 
organisaties die biomedisch onderzoek financieren, kunnen helpen om deze situatie te 
verbeteren. 

In dit proefschrift geven we de resultaten weer van vijf evaluatiestudies 
naar de aandacht voor sekseverschillen in biomedisch onderzoek en richtlijnontwikkeling 
in Nederland. In deze studies worden onderzoeksvoorstellen bestudeerd die ingediend 
zijn bij een Nederlandse organisatie die biomedisch onderzoek financiert, en wordt de 
klinische richtlijnontwikkeling bij twee grote Nederlandse richtlijnorganisaties gevolgd. 

ZonMw, een financier van biomedisch onderzoek, heeft maatregelen 
genomen om de aandacht voor sekseverschillen in onderzoeksvoorstellen te vergroten. 
Om het effect van deze maatregelen te meten zijn 213 onderzoeksvoorstellen bekeken die 
in 2003 zijn ingediend bij ZonMw. De ene helft van de onderzoeksvoorstellen is ingediend 
bij een onderzoeksprogramma met specifieke instructies om aandacht te besteden aan 
diversiteit (programma Preventie), de andere helft is ingediend bij een programma met 
algemenere instructies (programma Innovatie). 

We hebben onderzocht in hoeverre de onderzoeksvoorstellen de intentie 
hadden om in het geplande onderzoek aandacht te besteden aan sekseverschillen. 
In de voorstellen waarin die intentie niet zichtbaar was, is nagegaan of het relevant 
zou zijn geweest om aandacht te besteden aan sekseverschillen. Bij 23 procent van 
de onderzoeksvoorstellen die zijn ingediend bij Preventie, is aandacht besteed aan 
sekseverschillen; bij Innovatie 10 procent (verschil 13%; 95% BI: 3.1-22.9). Bij 66 procent 
van de onderzoeksvoorstellen die zijn ingediend bij Preventie, is geen aandacht besteed 
aan sekseverschillen, hoewel dit relevant zou zijn geweest. Van de onderzoeksvoorstellen 
die waren ingediend bij Innovatie, was dat 20 procent.

We concluderen uit deze studie dat de maatregelen van ZonMw onderzoekers 
nog onvoldoende stimuleren om in onderzoeksvoorstellen te beschrijven of en hoe zij 
in hun onderzoek aandacht willen besteden aan sekseverschillen. In dit hoofdstuk zijn 
aanbevelingen voor ZonMw geformuleerd over hoe zij haar instructies kan aanpassen 



en monitoren. Deze aanbevelingen zijn mede gebaseerd op literatuur over het effect van 
soortgelijke maatregelen in andere landen. 

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht in welke mate twee Nederlandse 
richtlijnontwikkelingsorganisaties, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
(CBO) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), aandacht besteden aan 
sekseverschillen bij de ontwikkeling van hun richtlijnen. Meer specifiek is onderzocht 
of de aandacht voor het onderwerp kan worden verbeterd en, als dat nodig is, hoe dit kan 
worden gedaan. 

Voor dit onderzoek zijn zeven recente richtlijnen geselecteerd die vier 
aandoeningen beschrijven: hypertensie, depressie, osteoporose en reumatoïde artritis. De 
informatie is bestudeerd door middel van interviews met leden van werkgroepen die de 
richtlijnen formuleerden. Ook is de inhoud van de richtlijndocumenten geanalyseerd. Als 
onderdeel van de onderzoeksmethodiek zijn de bevindingen voorgelegd aan een groep 
van experts. 

Uit onze resultaten bleek dat alle bestudeerde richtlijnwerkgroepen werkten 
volgens de internationaal geaccepteerde methode van richtlijnontwikkeling. Het aandeel 
mannelijke werkgroepleden varieerde van 67 tot 100 procent. Geen van de bestudeerde 
richtlijnwerkgroepen heeft een seksespecifieke uitgangsvraag gesteld op het moment dat 
de richtlijnen werden opgesteld. In de zoekstrategieën voor het traceren van literatuur zijn 
geen seksespecifieke zoektermen gebruikt. Ook tijdens het kritisch beoordelen van de 
literatuur is niet specifiek gekeken naar sekse. Het aantal seksespecifieke aanbevelingen 
(gezien ten opzichte van het totale aantal aanbevelingen) varieerde van 0 van de 82 en 0 van 
de 148 in de richtlijnen depressie tot 16 van de 84 in een van de osteoporoserichtlijnen. 

De bestudeerde richtlijnwerkgroepen bleken derhalve geen systematische 
aandacht te besteden aan sekseverschillen tijdens het traceren, beoordelen en beschrijven 
van klinische evidentie. Daarom zijn in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen 
geformuleerd hoe deze werkgroepen de aandacht voor sekseverschillen binnen de huidige 
methoden van richtlijnontwikkeling kunnen verhogen.

In samenwerking met het CBO en NHG is een toolkit en een cursus 
ontwikkeld om de systematische aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling 
te stimuleren. De cursus was bedoeld voor stafleden van deze organisaties. Het doel was 
om deze stafleden meer bewust te maken van de relevantie van sekseverschillen en het 
belang om daar aandacht aan te besteden in de richtlijnontwikkeling. Ook zou de cursus 
hen de competentie en vaardigheden moeten bieden om de relevante sekseverschillen te 
verwerken in de richtlijnen. Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van deze 
cursus.



Het ontwerp en de methodiek van de cursus zijn gebaseerd op leertechnieken 
voor volwasseneneducatie en gedragsveranderingstechnieken bij zorgverleners. De 
cursus volgde de gebruikelijke methodiek van richtlijnontwikkeling. De cursus bestond 
uit vijf modules, waarbij elke module correspondeerde met een belangrijke stap in het 
richtlijnontwikkelingsproces (knelpuntenanalyse, formuleren uitgangsvragen, literatuur 
zoeken en beoordelen, schrijven van de richtlijn en de commentaarfase). Stafleden van 
het CBO en NHG hebben de cursus gevolgd en vervolgens geëvalueerd.

De deelnemers van de cursus waren positief over de inhoud, het programma 
en de docenten. De commentaren van de deelnemers gaven aan dat met de cursus de 
vooraf gestelde doelen waren bereikt. Het was de eerste cursus die over sekseverschillen 
in richtlijnontwikkeling gaat. Andere richtlijnontwikkelingsorganisaties kunnen de cursus 
ook gebruiken, omdat de verschillende modules en gekozen methodiek van lesgeven 
algemeen van aard zijn. 

Naast de cursus is een tweede interventie ingezet om de aandacht voor 
sekseverschillen in de ontwikkeling van klinische richtlijnen te verhogen: feedback van 
een expert in sekseverschillen. We hebben het effect van de beide interventies getest in zes 
richtlijnwerkgroepen van het CBO en NHG. Met een pre- en postinterventievragenlijst 
zijn de interventies geëvalueerd in interventie- en controlegroepen. Zo kon worden 
onderzocht of de interventiegroepen meer aandacht gingen besteden aan sekseverschillen 
bij het ontwikkelen van richtlijnen. Ook is de inhoud van (nieuwe) richtlijndocumenten 
van de interventiegroepen geanalyseerd en vergeleken met oudere versies. Op die manier 
is het aantal seksespecifieke uitspraken in deze documenten gemeten. Hoofdstuk 5 
beschrijft deze evaluatie.

Uit dit onderzoek blijkt dat de houding van de interventiegroep ten aanzien 
van de relevantie om aandacht te besteden aan sekseverschillen in richtlijnontwikkeling 
niet significant verschoven is ten opzichte van de controlegroep. De interventiegroep vond 
het niet relevanter om aandacht te besteden aan sekseverschillen dan de controlegroep. 
De aandacht voor sekseverschillen in de richtlijnen was wel groter geworden ten opzichte 
van de aanwezige voorgaande versies. 

We concluderen hieruit dat een cursus en feedback van een expert de 
aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling kunnen verhogen. Toch zijn 
vervolgstappen nodig om de interventies te implementeren en te onderzoeken.

We hebben aan stafleden die richtlijnwerkgroepen begeleiden, een toolkit, 
een cursus en feedback aangeboden om de aandacht voor sekseverschillen te verhogen. 
Van zes richtlijnwerkgroepen die begeleid werden door een getraind staflid, zijn de 
verschillende discussies over sekseverschillen geïdentificeerd en gedocumenteerd. 



Vervolgens is gekeken naar het onderwerp (reproductieve gezondheid zoals bijvoorbeeld 
borstvoeding, zwangerschap of fertiliteit, of andere sekseverschillen), de initiator van 
de discussie, hoe de groep het onderwerp van gesprek benaderde en de verschillende 
thema’s die aan bod kwamen binnen de discussie. Ook is onderzocht of conclusies van 
een discussie werden overgenomen in het uiteindelijke richtlijndocument. 

Voor deze evaluatie beschreven in hoofdstuk 6 hebben we gebruikgemaakt 
van niet-participerende observatie. In totaal zijn 22 vergaderingen in de rol van observator 
bijgewoond. De transcripten van geluidsopnamen zijn uitgewerkt en een inhoudsanalyse 
is uitgevoerd op de transcripten en de uiteindelijke richtlijndocumenten. Uiteindelijk zijn 
87 relevante discussies geïdentificeerd. Hiervan gingen 68 discussies over informatie die 
mogelijk terug kon komen in de uiteindelijke richtlijn. Van deze 68 discussies was 51, 28 
en 21 procent geïnitieerd door respectievelijk een groepslid, staflid en de voorzitter. De 
werkgroep benaderde het onderwerp van discussie voornamelijk positief. Informatie van 
60 procent van deze 68 discussies was terug te vinden in de uiteindelijke richtlijntekst. 
Informatie over reproductieve gezondheid werd vaker bediscussieerd dan informatie 
over andere sekseverschillen. Discussies die de voorzitter initieerde, werden vaker terug 
gevonden in de richtlijn. 

Uit de resultaten blijkt dat richtlijnwerkgroepen die worden begeleid 
door getrainde stafleden, regelmatig aandacht besteden aan sekseverschillen tijdens het 
richtlijnontwikkelingsproces. Er is maar beperkt aandacht voor andere sekseverschillen 
dan reproductieve gezondheid. 

In het laatste hoofdstuk van het proefschrift wordt een overzicht gegeven van 
de belangrijkste onderzoeksbevindingen en wordt gereflecteerd op de onderzoeksmethoden 
die zijn gebruikt in dit proefschrift. Tevens worden enkele aanbevelingen gedaan voor 
financieringsorganisaties van biomedisch onderzoek en richtlijnorganisaties. 

Concluderend kan gesteld worden dat uit de evaluatiestudies naar voren 
komt dat in  biomedische onderzoeksvoorstellen nog geen (of onvoldoende) aandacht 
wordt besteed aan sekseverschillen, op momenten dat dit wel relevant kan zijn. 
Daarom zullen instanties die onderzoek financieren hieraan extra aandacht moeten 
besteden. Aan het begin van ons onderzoeksproject (2002) besteedden twee belangrijke 
richtlijnorganisaties in Nederland niet systematisch aandacht aan sekseverschillen tijdens 
de ontwikkeling van hun richtlijnen. In de afgelopen zes jaar is hun aandacht voor sekse 
in richtlijnen groter geworden en hebben deze organisaties concrete initiatieven genomen 
om de aandacht voor dit onderwerp te verbeteren. Er is echter vervolgonderzoek nodig 
om de aandacht voor sekse in biomedisch onderzoek en richtlijnontwikkeling verder te 
blijven monitoren.


