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TAKE HOME MESSAGE

• <65:  ♁ > ♀

• >CVD ♀ after menopause

SEX EN GENDER BELANGRIJK ALLE 

ASPECTEN GEZONDHEIDSZORG



Sekse vs Gender

• <65:  ♁ > ♀

• >CVD ♀ after menopause

"Sekse"

Refeert aan biologische kenmerken die 

mannen en vrouwen definieren en zijn

aangeboren

"Gender"

refereert aan de verwachtingen omtrent 

rollen, verantwoordelijkheden, 

gedragingen en kenmerken van mannen 

en vrouwen die door een samenleving 

passend worden geacht en zijn verworven



S E K S E

Maar…

G E N D E R



Wist u dat….

Bron: WomenINC



Geneesmiddelen

• Elke cel/dier heeft een sekse

• Vrouwen zijn geen (kleine) mannen

• Vrouwen zijn geen subgroup



Elke cel/dier heeft een sekse



Elke cel/dier heeft een sekse

Sugimoto, Lancet 2019; 393: 550–59



20 /101 articles (19.8%) 

reported the sex of cells

Of these:

68.9% only male cells

none  only female cells. 

Taylor et al Biol Sex Differ 2011

Elke cel heeft een sekse



Potluri T, 2017. mBio 8:e01868-
17.

Elke cel heeft een sekse



Ramirez Circulation Research 2017

Elk dier heeft een sekse

Sex of animals used in cardiovascular pre-clinical studies over time (%).



Ramirez Circulation Research 2017

Elk dier heeft een sekse



Robinet et al. ATVB 2018 38(2): 292–303 

Elk dier heeft een sekse



Waarom worden (alleen) mannetjes
gebruikt?

• “stabieler”: geen variatie hormonen ivm

cyclus

• Sample size implicaties



Mannetjes niet stabieler



Vrouwen zijn geen kleine mannen:
Biologisch



Vrouwen zijn geen kleine mannen:



Vrouwen in klinische studies

• <65:  ♁ > ♀

• >CVD ♀ after menopause

• In 2009  86 federal funded RCT in 

top 9 journals*

• 37% of participants were women

•

• 24% when restricted to drug trials

• 13% of studies analysed data by 

sex

* NEJM, JAMA ,Ann Intern med, Am J Med, J Clin Oncol, Circulation, Clin Inf Dis, Obst Gyn, Am J Obst Gyn

Geller et al. J Womens health 2011



Verschil klinische trial vs doel populatie

Sex differences in trials- statins

Bartlett Health Techn Asses 2005



Deelname vrouwen CVD klnische trials

Scott JACC 2018:1960-9



Waarom worden vrouwen niet geincludeerd in 
RCTs?

1. Vrouwen zijn “moeilijk”

- hormonale fluctuaties

- Vrouwen kunnen zwanger worden

2.    Regelgeving

1977 FDA strenge regels beperking onderzoek vrouwen vruchtbare leeftijd 

1993 FDA herziet richtlijnen inclusie vrouwen in vroege fase klinische onderzoek



Is het een probleem?

JA!



Medicijnen teruggerokken na registratie USA1997-2000



Ziekenhuis opnames ivm bijwerkingen

Roodenburg et al. Br J Clin Pharmacol 2012 



De Vries et al. Br J Clin Pharmacol 2019 

Verschillen M/V bijwerkingen rapportage



De Vries et al. Br J Clin Pharmacol 2019 

Verschillen M/V bijwerkingen statines



Self-reports of physical symptoms in relation to sex 

and self-concept to the "Marlboro

man" prototype

Weidner Heart Disease: Environment, Stress and Gender,2002

Attitude
Health threats

♀/♂

Gender verschillen rapportage 

symptomen



Vrouwen zijn geen mannen: gender



De Vries et al. Br J Clin Pharmacol 2019 

Vrouwen zijn geen mannen: gender



Reportage sex-based analyses

Je ziet het pas als je 
het door hebt



Sex-specific meta-analysis 

Drug Trials 

included (n)

Total sample size 

women (n)

Total sample 

size men (n)

Sex-specific 

analysis on 

efficacy (n)

Sex-specific 

analysis on 

safety (n)

Statins

Prospero ID
CRD42017076429

45 17.555

(20,4%)

68.363

(79,6%)

6 4

ACE-inhibitors

Prospero ID
CRD42017072282

30 62.647

(32.0%)

139.193

(68.0%)

0 0

M. Schreuder..J.Roeters van Lennep, unpublished 



Een checklist helpt…

Reporting Sex animal
Recommended Required

Han et al. PLOSOne 2017 



I don’t know what the question is, 

but sex is always the answer

Woody Allen

Vragen?


