
WHAT! trial:
de pil of vitamine E?

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zoekt vrouwen met

migraine rondom de menstruatie en vrouwen met migraine in de overgang

voor deelname aan de WHAT! trial. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken

of het dagelijks slikken van de anticonceptiepil of vitamine E het aantal

dagen met migraine kan verminderen.
Tijdens het onderzoek wordt via loting bepaald wie wordt behandeld met

de orale anticonceptiepil enwie met vitamine E. De behandelperiode duurt

drie maanden. Dit onderzoek zal plaatsvinden in het LUMC in Leiden. Voor

dit onderzoek zijn in totaal 360 proefpersonen nodig. DeWHAT!-studie
wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Hersenstichting.

Veel vrouwen geven aan meer lastte hebben van migraine tijdens de

menstruatie en rondom de overgang. Zwangerschap en het geven van

borstvoeding lijken juist te leiden tot minder migraineaanvallen. Dit

suggereert dat vrouwelijke geslachtshormonen een belangrijke rol spelen.
In de praktijk wordt daarom vaak de anticonceptiepil voorgeschreven aan
vrouwen met migraine. Tot op heden ontbreekt echter het wetenschappelijk

bewijs dat deze behandeling effectief is. Kun je net zogoed vitamine E

slikken?
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Wil je meer weten of meedoen? Kijk op www.whatstudy.nl. Je kuntje
aanmelden op de site óf door een mail te sturen naar het WHAT-onderzoeks-

teamvia WHAT@lumc.nl. Je hoort daarna spoedig ofje in aanmerking komt

voor deelname. Het onderzoeks-team bestaat uit: drs. I.E. Verhagen, drs.

D.S. van Gasteren, dr. A. Maassen van den Brink, dr. G.M. Terwindt.

Minister Bruins
loopt te hoop
tegen
farmabedrijven

aan de schandpaal te nagelen. Bruins hoopt
op die manier de maatschappelijke druk op
defarms-industrie op te voeren.

De bewindsman sprak in een open brief
over'woekerwinsten'en over een
bedrijfstak die extreme prijzen vraagt
'omdat het kan: Zijn ferme taal is tekenend
voor de aanval die hij sinds zijn aantreden
heeft ingezet tegen de farmaceutische
industrie. Zo is hij er een voorstander van
dat apothekers in specifieke situaties dure
geneesmiddelen namaken. Verder Iaat hij
onderzoeken of het mogelijk is om dwangli-
centies te gaan inzetten.
De minister heeft vooralsnog weinig
machtsmiddelen: farmabedrijven kunnen
voor hun geneesmiddelen vragen wat ze
willen omdat de regelgeving dat niet
tegenhoudt. Nederland is zo klein dat het
voor de wereldwijde omzet van de
farmaceuten niet veel uitmaakt als
patiënten hier een medicijn niet vergoed
krijgen.
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Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg
dreigt farmaceutische bedrijven die om
onduidelijke redenen torenhoge prijzen
vragen voor hun medicijnen publiekelijk


