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Dit proefschrift bestaat uit twee delen, te weten een literatuurstudie over pathogenese,
epidemiologie en therapie van dysmenorroe en een beschrijving van het dwarsdoorsnedeonderzoek naar de omvang van dysmenorroe bij schoolgaandeadolescentenin Westfriesland. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting.
Hoofdstuk 1 is de algemeneinleiding van dit proefschrift. Het geeft in het kort de houding
weer, die in verschillende culturen heerst over de menstruatie.
De menstruatie is een biologisch proces, maar kan gepaard gaan met veel ongemakken en
klachten. Eén van de meest voorkomende klachten is dysmenorroe, waaronder pijn
tijdens de menstruatiewordt verstaan.Dysmenorroe geniet steedsgrotere belangstelling
door het verzelfstandigenvan vrouwen mede onder invloed van de vrouwenbeweging en
door een toename van kennis over oorzaak en behandeling.
In dit eerste hoofdstuk worden de aanleidine tot en de doelstellins van het dwarsdoorsnede-onderzoekuiteengezet.
Hoofdstuk 2 handelt over de verschillende theorieën en de vele factoren met betrekkine
tot de oorzaak van primaire dysmenorroe.
Er wordt ruim aandacht besteed aan de pathogenetischebetekenis van prostaglandinen,
daar heden ten dage bijna unaniem wordt aangenomen,dat deze een essentiëlerol spelen
bij het ontstaan van dysmenorroe, door het veroorzaken van abnormaal sterke contracties
van het myometrium, wat tot ischaemievan de uterus kan leiden.
De andere factoren,die volgens hedendaagseopvattingen een rol spelen bij het ontstaan
van dysmenorroe,zijn naastde prostaglandinenin de samenvattingvan het hoofdstuk in
een schemageplaatst.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de literatuur over de epidemiologie en de sociaaleconomische implicaties van dysmenorroe bij zowel werkende vrouwen als bij
adolescenten.
Opvallend is, dat de in de literatuur opgegeven prevalenties van dysmenorroe sterk
uiteenlopen, wat een gevolg is van onder andere verschillenin definitie, diagnostische
criteria, geografischeliggingen leeftijd van de onderzochtepopulatie. Het ontbreken van
universelemethodesvan verzamelenvan gegevensis ook een belangrijkereden hiervoor.
Door de vaak vele verschillenis vergelijking van de resultatenvan de diverse onderzoekingen moeilijk. Desondanks kan gesteld worden, dat dysmenorroe vaak voorkomt. De
meesteonderzoekersnoemen percentagesrond de 50% , vooral bij meisjesbenedende 20
jaar.
De prevalentieen de ernst van de dysmenorroestijgen met de gynaecologische
leeftijd en
zijn ook gecorreleerdaan de duur van de menses.
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Veel vrouwen met dysmenorroegebruikenmedicijnen,terwijl het aantalvrouwen dat een
arts bezoekt om deze reden, laag te noemen is.
Ondanks het feit. dat de onderzoekingennaar het verzuim ten gevolgevan dysmenorroe
verschillenderesultatenopleveren kan toch geconcludeerdworden dat de economische
gevolgen groot zijn.
Hoofdstuk 4 bevat een literatuurstudieover de verschillendetherapeutischemogelijkheden. De medicamenteuzebehandelingkrijgt ruime aandacht.daar patiënten met dysmenorroe in het verleden soms grillige en onbevredigendebehandelingenmoesten ondergaan. Door de huidige kennis over de pathogeneseen de ontwikkeling van specifieke
medicamentenwordt men nu in staat gesteldmeisjesen vrouwen met deze klacht op een
rationele wijze te begeleidenen/of te behandelen.
Gezienhet frequentevoorkomen is het zinvol de voorlichtingte intensiverenen scholenen
bedrijven van rustkamerste voorzien.
De aanpak door de hulpverlener van een cliënt met dysmenorroe wordt beschreven
waarbij de voorkeur uitgesprokenwordt het behandelingsschema
samen met de cliënt op
te stellen. Aangegevenwordt, dat met behulp van het zogenaamdepijndagboek en de
menstruatiekalenderde noodzaaktot medicatieoverwogenkan worden, indien algemene
maatregelenen voorlichting niet voldoende zijn.
Orale anticonceptivazijn het middel bij uitstek voor diegenen,die tevensgeboortenregeling wensen en geen bezwaar tegen dit middel hebben. Bij de overigen met ernstige
(P.S.R.) het aangewezenmiddel.
dysmenorroezijn de prostaglandinesynthetaseremmers
De soorten, de keuze, de dosering en de bijwerkingen van de P.S.R. krijgen ruim
aandacht.Concluderendkan gesteldworden, dat de pyrazolinon-en indolacetaat-derivaten ongeschikt zijn voor de behandeling van dysmenorroe in tegenstellingtot de arylpropionzuren (ibuprofen, naproxen en Na naproxen) en de fenamaten.
Ondanks het feit dat wij nu kunnen beschikken over effectieveregeneesmiddelenter
behandeling van dysmenorroe, dienen cliënten met deze klacht geen medicamenten
opgedrongente worden, mede vanwegede mogelijke bijwerkingen van deze middelen.
In hoofdstuk 5 worden de vraagstellingenvan het epidemiologischonderzoek bij schoolgaande meisjes in Westfriesland toegelicht.
Dysmenorroe is geoperationaliseerdals buikpijn bij de menstruatie,al of niet met algemene klachten. Verder worden in dit hoofdstuk de onderzoeksmethodeen de keuze van
de onderzoekspopulatieverantwoord.
Door middel van een schriftelijke enquête werden vragen gesteld betreffende het optreden van buikpijn bij de menstruatieen het schoolverzuimhierdoor aan meisjes van de
derde klas en hoger op 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Westfriesland. Dit
onderzoek werd verricht in 1982.
1.681 meisjes (71%) hebben gerespondeerd,wat als hoog aangemerkt kan worden.
Negentig procent van de responderendemeisjesheeft een leeftijd van 14 t/m 18 jaar.
Het percentageresponderendeWestfriesemeisjesnaar schoolrichtingverschiltweinig van
de totale Nederlandsepopulatie.
Daar er een verband bestaattussende menarcheleeftijden dysmenorroeen het kennen
van deze leeftijd noodzakelijk is voor het onderkennen en begeleidenvan menstruatiestoornissen,is in de enquête ook hiernaar gevraagd.
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over de menarcheleeftijdworden in hoofdstuk 6 beschrevenna
De onderzoeksresultaten
de fysiologievan de puberteit en de menarche.
De meest betrouwbareresultatenvoor berekeningvan de menarcheleeftijdworden verkregen door middel van een longitudinaalonderzoek, maar dit is kostbaar en duurt vele
jaren. Een goed alternatiefis de statusquo methode.
Volgens de laatstgenoemdemethodeblijkt dat de medianewaarde (P50) van de menarche
bij de meisjes in Westfriesland 13 jaar en 4 maanden is. wat weinig verschilt met de
gegevensverkregenvolgensde navraagmethodebij de Westfriesemeisjes.Uit de verkregen gegevenslijkt het, dat de gemiddeldeleeftijd van de menarcheook in Nederland de
afgelopentwee decennianauwelijks is vervroegd.
over de prevalentievan dysmenorroeen
In hoofdstuk 7 komen de onderzoeksresultaten
het verband met een aantalfactorenaan de orde. evenalssoort en aantal andere klachten
waarmee de menstruatie gepaard gaat.
In tegenstellingtot de meestetot nog toe gepubliceerdeonderzoekingennaar het voorkomen van dysmenorroeis in dit onderzoekde gehanteerdeindeling van dysmenorroenooit,

indolacetaat-deriva:ellingtot de arylPro-

soms en regelmatig.
23,I"/" van de 1.580 meisjesgeeft aan nooit, 42,8"/osoms en 34J% regelmatig buikpijn
tijdens de menstruatiete hebben. De meest genoemdeandere klachten tijdens de menstruatie zijn hoofdpijn en rugpijn. Braken en diarree komen vooral bij de meisjes met
regelmatigbuikpijn voor.
De meisjesmet regelmatigbuikpijn hebben ook rneer andere klachten.
De pijn bij de menstruatiewordt door het grootste deel van de meisjesin de onderbuik
aangegevenen wel op de eerstedag van de menstruatie.
De duur van de menstruatiebleek positief samen te hangen met de frequentie van de
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Om na te gaan in hoeverredysmenorroeeen probleem vormt voor schoolgaandeadolescenten, is in de enquête naar een aantal socialeen medischeeffecten van dysmenorroe
gevraagd.De gegevensover deze effecten,te weten het verzuim, het moeten gaan liggen
vanwegede pijn. het medicijngebruiken het consulterenvan een arts zijn in hoofdstuk 8
vermeld.
Dertig procent van alle respondentenschathet verzuim op tenminste I dag per jaar. Tien
procent schat zelfs 6 dagen of meer per jaar vanwege dysmenorroe te moeten verzuimen.
Het verzuim en ook de duur van het verzuim neemt toe met de frequentievan buikpijn en
met het aantal andere klachten. De meisjes met diarree en braken moeten het vaakst
verzuimen.
Ook de frequentievan het gaanliggenneemt toe met de frequentievan de dysmenorroeen
met het aantal andere klachten.
Vijfenveertig procent van de meisjesmet buikpijn gebruikt medicijnen.
Het percentagemeisjesdat medicijnen gebruikt, neemt toe met de frequentie van buikpijn, met het aantal andere klachten en met de frequentie van het moeten gaan liggen
vanwegede pijn. Tachtig procent van de meisjesdie 6 dagen of meer per jaar verzuimen
gebruikt medicijnen.
Slechts 74"/" van de meisjes met dysmenorroe bezocht hiervoor een arts.
Het blijkt dat meisjes met de meeste en ernstigsteklachten en effecten vanwege de
dysmenorroeeen arts consulterenenlof medicijnen gebruiken.
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In dit onderzoek zijn de volgendedysmenorroebeïnvloedendefactoren bii de Westfriese
m e i s j e sn a g e g a a n .
Individuele factoren: kalenderleeftijd,gynaecologische
leeftijd, menarcheleeftijd,pilgebruik, buikpijn buiten de menstruatieperiode.
Sociaal-culturelefactoren: woonplaats,het hebben van een oudere zus en de schoolrichting. De bevindingenhiervan zijn in hoofdstuk 9 beschreven.
In het eerste deel van dit hoofdstuk komt de invloed van de genoemdefactoren op de
dysmenorroe aan de orde en in het tweede deel de invloed van deze factoren op het
schoolverzuimdientengevolge.
Het blijkt dat het percentagemeisjesmet dysmenorroetoeneemt met zowel de kalenderals de gynaecologische
leeftijd. Ook bij de meisjesdie korter dan 1 jaar menstruerenkomt
dysmenorroe voor. Achtendertig procent van de meisjes die cle anticonceptiepil gebruiken, vermeldt nog regelmatigdysmenorroete hebben.
Uit de gegevensvan de multipele regressieanalyseblijkt dat menstruatieduur,medicijngebruik, aantal klachten en behoefte aan medicijnen voorgeschrevendoor een arts een
statistischsignificantedirekte samenhangmet de dysmenorroehebben.
Binnen de verzamelingvan factorenhebbenmet name menarcheleeftijd,gynaecologische
leeftijd en schoolrichtinggeen statistischsignificantesamenhangmet de buikpijn tijdens
de menstruatie.
Ruim 75"4 van de meisjesmet een gynaecologische
leeftijd van 3 jaar of meer verzuimt 6
d a g e no f m e e r p e r j a a r .
Hoewelhet verschilin voorkomen van regelmatigbuikpijn bij meisjesvan de verschillende
onderwijstypen in zowel de derde als vierde klas statistischniet significant is, zijn de
gevonden verschillenin verzuim van 6 dagen of meer bij meisjes van de verschillende
onderwijstypen in zowel de derde als de vierde klas statistischsignificant. Het laagste
percentagewordt gevondenop het VWO en het hoogsteop het LBO en het HAVO. In de
zesdeklas VWO verzuimt evenwel 37"/" van de meisjesvanwegedysmenorroe.
Uit de gegevensvan de multipele regressieanalyseblijkt dat de factorenmenstruatieduur,
het aantal klachten, buikpijn buiten de menstruatie,medicijngebruik en behoefte aan
medicijnen voorgeschrevendoor een arts een statistischsignifïcantedirekte samenhang
met het verzuim vertonen. De samenhangtussenschoolrichtingen gynaecologischeleeftijd met het verzuim valt in de multipele regressieanalyseweg.
In hoofdstuk 10 worden de resultatenen de implicatiesvan het onderzoekbesproken.Om
niet in herhaling te treden wordt hier naar dit in principe reeds samenvattendoverzicht
verwezen.
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