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Klinische vraag 
Wat is het effect van zes maanden orale behandeling
met wekelijks 150 mg fluconazol vergeleken met
placebo op het aantal symptomatische recidieven bij
vrouwen met recidiverende vulvovaginale candidiasis?

Achtergrond 
Men spreekt van een recidiverende Candida vulvovagi-
nitis wanneer deze infectie zich vier keer of meer per
jaar voordoet 1. Alle tot nu toe onderzochte behandelin-
gen bleken effectief ter preventie van recidieven op
voorwaarde dat de behandeling werd voortgezet.
Wanneer de behandeling na zes maanden werd gestopt,
zag men het aantal recidieven opnieuw snel toenemen. 

Bestudeerde populatie

Tien centra in de Verenigde Staten rekruteerden 494

vrouwen van gemiddeld 34 jaar (18-65) met een acute
microbiologisch bewezen Candida vulvovaginitis
(score ≥3 op een door de auteurs ontwikkelde klinische
schaal, ‘candidiasis severity score’) en met minstens
vier recidieven in het afgelopen jaar. Exclusiecriteria
waren: microbiologische bevindingen niet bevestigd
met positieve cultuur, zwangerschap, gemengde infec-
ties, HIV-seropositiviteit en behandeling met antimy-
cotica in de voorafgaande vier weken. Uiteindelijk
werden 373 vrouwen die veertien dagen na een behan-
deling met drie dosissen van 150 mg fluconazol (inter-
val van 72 uur) klinisch in remissie waren, in de studie
opgenomen.

Onderzoeksopzet
In deze multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde

BESLUIT
Deze studie bij een grote populatie menopauzale vrouwen toont aan dat hormonale substi-
tutietherapie (enkel geconjugeerde oestrogenen of geassocieerd met medroxyprogesteron)
de incidentie van urinaire incontinentie verhoogt en bestaande incontinentie verslechtert. Het
effect van andere soorten oestrogenen of toediening via systemische of een andere weg bij
verschillende types van incontinentie, vastgesteld aan de hand van een urodynamisch onder-
zoek, moet nog bestudeerd worden. 

Fluconazol bij recidiverende vulvovaginale candidiasis
Sobel JD, Wiesenfeld HC, Martens M, et al. Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal can-
didiasis. N Engl J Med 2004;351:876-83.
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dere medicamenten kunnen nuttig zijn, zoals duloxe-
tine voor stressincontinentie in combinatie met ande-
re behandelingen, en zoals oxybutinine, propiverine,
tolterodine voor het urgesyndroom met of zonder

incontinentie, die echter goed gedoseerd moeten wor-
den vanwege de ongewenste effecten 1. Enkele chirur-
gische interventies zijn ook effectief voor bepaalde
types van incontinentie 7.

1. SIGN. Management of urinary incontinence in primary
care. A national clinical guideline. December 2004.
http://www.sign.ac.uk/pdf/sign79.pdf (geraadpleegd op
13.07.05)

2. Writing Group for the Women's Health Initiative.
Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy
postmenopausal women: principal results from the
Women's Health Initiative randomized trial. JAMA
2002;288:321-33.

3. DuBeau C. Estrogen treatment for urinary incontinence.
Never, now, or in the future? JAMA 2005;293:998-1001.

4. Melville J, Katon W, Delaney K, et al. Urinary inconti-

nence in US women. A population-based study. Arch
Intern Med 2005;165:537-42.

5. Moehrer B, Hextall A, Jackson S. Oestrogens for urina-
ry incontinence in women (Cochrane Review). In: The
Cochrane Library Issue 1, 2004. Oxford: Update Software.

6. Cardozo L, Lose G, McClish D, et al. A systematic
review of the effects of estrogens for symptoms suggesti-
ve of overactive bladder. Acta Obstet Gynecol Scand
2004;83:892-7.

7. Onwude J. Stress incontinence. Clin Evid 2004;13:
2463-80.

Duloxetine: niet gecommercialiseerd in België

Oxybutinine: Ditropan®, Driptane®, Oxybutinin(e)®

Propiverine: niet gecommercialiseerd in België

Tolterodine: Detrusitol®

Productnamen



Minerva

111Minerva september 2005, volume 4, nummer 7

en placebogecontroleerde studie werden de patiënten
verdeeld in een groep die wekelijks per os 150 mg flu-
conazol kreeg (n=170) en een groep die wekelijks een
placebotablet kreeg (n=173). Tijdens deze behandelfa-
se van zes maanden werden alle patiënten maandelijks
klinisch en microbiologisch opgevolgd. In de zes
maanden durende observatiefase die daarop volgde
werd klinisch en microbiologisch geëvalueerd na
negen en twaalf maanden. Bij klinisch en microbiolo-
gisch bewezen recidief werd de studiemedicatie stop-
gezet. Wanneer het klinisch recidief microbiologisch
niet kon worden bevestigd, werd de studiemedicatie
pas gestopt als bij een volgend contact bleek dat de
symptomen bleven bestaan.

Uitkomstmeting
Primair eindpunt was het percentage vrouwen in klini-
sche remissie (score <3 op de ‘candidiasis severity
score’) op het einde van de behandelfase. Secundaire
eindpunten waren de klinische uitkomsten na negen en
twaalf maanden, de vaginale mycologische status en de
tijd tot herval (Kaplan-Meier plot). Een intention-to-
treat en een per protocol analyse werden uitgevoerd.

Resultaten
Het primaire eindpunt kon men analyseren voor 343

vrouwen. Na zes maanden waren in de fluconazol-
groep meer vrouwen in remissie (of minder vrouwen
met een recidief) dan in de placebogroep (zie tabel).
Ook na negen en twaalf maanden waren in de fluco-
nazolgroep meer vrouwen ziektevrij, vergeleken met
de placebogroep. De mediane tijd tot klinisch herval
na randomisatie was in de fluconazolgroep 10,2 maan-
den versus vier maanden in de placebogroep
(p<0,001). Na zes maanden en na een jaar waren er
significant meer negatieve culturen voor Candida in de
fluconazolgroep vergeleken met de placebogroep. In
de fluconazolgroep werd geen resistentie voor flucona-
zol vastgesteld. Er was geen verschil in nevenwerkin-
gen tussen beide groepen.

Conclusie van de auteurs
De auteurs besluiten dat een behandeling van zes maan-
den met wekelijkse toediening van fluconazol het aan-
tal recidieven van vulvovaginale candidiase vermindert.
Een remissie op lange termijn blijft echter moeilijk.
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Aantal remissies Fluconazol (n=170) Placebo (n=173) p-waarde NNT

Na 6 maanden 128/141 (90,8) 51/142 (35,9) <0,001 1,8

Na 9 maanden 71/97 (73,2) 37/133 (27,8) <0,001 2,2

Na 12 maanden 54/126 (42,9) 30/137 (21,9) <0,001 4,8

* resultaten voor intention-to-treat analyse waren gelijk.

Tabel: Aantal (percentage) vrouwen in remissie in de fluconazolgroep versus de placebogroep (per protocol analyse*).

Methodologische bedenkingen
De steekproef in de studie is voldoende groot om
betrouwbare resultaten te genereren. Het zou wel
beter geweest zijn om gestratificeerd te randomiseren,
bijvoorbeeld naar leeftijd of menopauzale status. De
logistische regressieanalyse die men achteraf heeft uit-
gevoerd, betreft niet de hele groep.

Gebrek aan vergelijkende studies
Recidiverende Candida vaginitis komt voor bij 5 tot
8% van de vrouwen tijdens hun geslachtsrijpe periode,
vaak zonder aantoonbare risicofactoren 2. Tot op
heden werden vaak behandelingen voorgesteld met
intravaginale antimycotica (clotrimazol 500 mg of
miconazol 1 200 mg) 3-5 of per os azoles (ketoconazol
100 mg of itraconazol 50 tot 100 mg wekelijks) gedu-
rende zes maanden 6,7. Men slaagt er dan ook in om tij-
dens de duur van de behandeling het aantal recidieven
te verminderen. Na stopzetten van de profylactische
therapie treden echter weer recidieven op.
De meeste van deze studies vergelijken lokale of orale
behandeling met een placebo. Ook deze studie levert
weinig nieuwe informatie, aangezien men ook hier

geen vergelijking maakt met andere mogelijke behan-
delingen. Slechts één studie onderzoekt itraconazol
versus lokaal clotrimazol in onderhoudstherapie. Men
vond slechts een klein significant verschil in het voor-
deel van clotrimazol (p=0,02) 6. Een andere studie ver-
geleek de waarde van een onderhoudstherapie met clo-
trimazol met een empirische zelfbehandeling bij het
optreden van klachten. De onderhoudstherapie was
duidelijk effectiever in het voorkomen van recidieven,
maar de zelfbehandeling was goedkoper en genoot de
voorkeur van een meerderheid van de vrouwen 5.

Lokaal of oraal behandelen?
De aanbeveling ‘vaginitis en vaginose’ stelt bij recidive-
rende Candida vaginitis een profylactische lokale
behandeling voor met clotrimazol 500 mg of micona-
zol 1 200 mg éénmalig op dag vijf van de cyclus gedu-
rende zes maanden 3,8. Orale behandelingen met azoles
zijn een alternatief, maar hebben wel het nadeel dat ze
duurder zijn en kans geven op systemische bijwerkin-
gen en mogelijke interacties met andere geneesmidde-
len. Bij itraconazol en ketoconazol zijn ernstige lever-
beschadigingen beschreven. Voor alle azoles zijn far-
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macokinetische interacties bekend als gevolg van de
inhibitie van cytochroom P450 iso-enzymen 9. In deze
studie waren de bijwerkingen van fluconazol gering.
Slechts één deelneemster stopte met fluconazol van-
wege hoofdpijn en bij een andere patiënte was er een
kleine stijging van de leverenzymen. In beide behan-
delgroepen waren er, buiten een lichte toename van
het aantal C. glabrata-isolaten, geen microbiologische
verschillen. Er werden ook geen resistente stammen
gezien in de fluconazolgroep. Ook het juryrapport van
de consensusconferentie geeft de keuze tussen een
onderhoudstherapie met lokale of orale middelen 10. 

Overwegingen bij het maken van een keuze
De auteurs van deze studie vermelden dat lokale mid-

delen ‘inconvenient to administer’ zijn. Dit lijkt over-
dreven, want een aantal patiënten zal zeker lokale the-
rapie verkiezen en wellicht is dit ook beter te verdedi-
gen qua nevenwerkingen en interacties. Het is wel
essentieel dat men informatie geeft over de aard en het
verloop van de aandoening. Het effect van een profy-
lactische behandeling duurt maar zolang als men de
onderhoudsbehandeling blijft nemen. Nadien neemt
het risico van een recidief sterk toe. Men heeft de keuze
tussen lokale behandelingen met imidazolderivaten of
een orale behandeling met fluconazol, ketonazol of
itraconazol. Hierbij moet men rekening houden met
nevenwerkingen, interacties en de voorkeur van de
vrouw. Als orale langdurige behandeling is fluconazol
te verkiezen omwille van de geringere hepatotoxiciteit.

BESLUIT
Deze studie toont aan dat bij vrouwen met recidiverende vulvovaginale candidiasis een weke-
lijkse behandeling gedurende zes maanden met fluconazol per os effectief is om gedurende
de behandelperiode de vrouwen klachtenvrij te houden. Na het stoppen van de behandeling
neemt de kans op recidieven weer toe. Op basis van deze studie kan geen uitspraak worden
gedaan over de keuze tussen een orale of lokale behandeling.
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