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Indeling

• Stellingen
• Casus
• Achtergrond informatie

• 20 min stellingen / casus, 20 min lezing



Mannen hebben frequenter een 
urethritis dan een cystitis.

• Juist/onjuist



Bij verdenking op een acute prostatitis 
is een rectaal toucher informatief.

• Juist/onjuist



Een chronische prostatitis is veelal de 
oorzaak van recidiverende Uwi’s

• Juist/onjuist



Bij een chronische prostatitis is een 
semenkweek zinvol.

• Juist/onjuist



De vier glazenproef is historie

• Juist/onjuist



Cremasterreflex is bij een acute 
epididymitis  afwezig

• Juist/onjuist



Een chronische epididymitis bestaat 
niet

• Juist/onjuist



Bij een prostatodynie is 
psychotherapie een gouden greep

• Juist/onjuist



Preventief A.B. (h.a.) geven bij het 
plaatsen van een catheter

• Juist/onjuist



Mannen boven de zeventig jaar 
behoren zittend te plassen

• Juist/onjuist



Casus

• Een 46 jarige gehuwde man heeft enkele weken 
een constante zeurende pijn in het perineale 
gebied. Daarnaast:
– Regelmatig obstipatie 
– Tijdens de mictie heeft hij een branderig gevoel in de 

urethra en de glanspenis 
– Het gevoel niet goed uit te kunnen plassen
– Geen koorts, voelt zich niet ziek en hij heeft recent 

geen buitenechtelijk uitstapje gemaakt. 
– Rectaal toucher:  een gevoelige enigszins slappe 

prostaat



Vervolg Casus

• Anamnese uitbreiden?
• Lichamelijk onderzoek uitbreiden?
• Laboratorium onderzoek?
• Urinekweek zinvol?
• Vier glazen proef?
• Diagnose?
• Behandelen?
• Verwijzen?



Urineweginfecties bij mannen en 
catheter-geassocieerde UWI’s



Inhoud

• Prostatitis
• Cystitis
• Epididymitis
• Urethritis
• Catheter-geassocieerde infectie



(on) gecompliceerde UWI

• EAU: ongecompliceerde pyelonefritis bij vrouw
• NHG: ongecompliceerd en gecompliceerde uwi

verlaten 



Prostatitis

•Classificatie van prostatitis

I Acute bacteriële prostatitis 

II Chronische bacteriële prostatitis Slechts 5-10% ! 

III Chronische niet-bacteriële prostatitis 
Chronic pelvic pain syndrome (CPPS) 

IIIA Inflammatoir CPPS 
(leucocyten in: semen/prostaatsecreet na massage/geplaste urineportie 3)

IIIB Non-inflammatoir CPPS 
(geen leuco’s in: semen/prostaat secreet na massage/geplaste urineportie 3) 

IV Asymptomatische inflammatoire prostatitis
(histologische prostatitis) 



Acute prostatitis

• Zieke patient: systemische verschijnselen als bij 
een parenchymateuze infectie, met koorts en pijn

• Rectaal toucher gecontra-indiceerd
• Urinekweek
• Antibiotische behandeling

– Start empirisch als bij gecompliceerde uwi
– Nadien zo mogelijk gericht: behandelingsduur 2-4 wkn

• Catheter? Transurethraal of suprapubisch bij:
– Blaasontledigingsstoornis (10%)
– Noodzaak monitoring diurese



Niet-acute prostatitis
• Niet-zieke patiënt
• Chronische bacteriële prostatitis

– Vrij zeldzaam
– Meest voorkomende oorzaak van rec uwi’s bij man

• Scala van ‘prostatitis-achtige’ symptomen 

• Géén indicatie voor empirische behandeling

Locatie van de pijn Percentage patiënten 

Prostaat/perineum 46%

Scrotum en/of testes 39%

Penis 6%

Blaas 6%

Lage rug 2%



Diagnostiek prostatitis

• Urinekweek (4 glazen proef?)
• Incl chlamydia en mycoplasma genitalium

• Semenkweek: niet zinvol
• PSA: gecontra-indiceerd
• Prostaatbiopsie: niet zinvol
• TRUS= transrectale echo: bij verdenking abces



4-glazen proef

• Meares and Stamey, 1968
– 4-glazen proef voor diagnose 

bacteriële prostatitis
– Artikel adhv 6 casus, 26 p. 

• Alternatief: 2-glazen proef
• Zelden gebruikt 
• Waarde discutabel



Behandeling bacteriële prostatitis

• Gericht obv urinekweek
– Quinolonen (levofloxaciline, ciproxin)
– Cotrimoxazol 
– Doxycycline (chlamydia en mycoplasma)

• Duur 2-4 wkn
• Na behandeling:

– Diagnostiek naar functie lage urinewegen: 
mictielijst, uroflowmetrie en residumeting



Cystitis bij mannen

• NHG: nitrofurantoïne bij mannen
• Nitrofurantoïne

– In water oplosbaar
– Snel in urine uitgescheiden
– Geen weefselpenetratie
– Ideaal voor ongecompliceerde uwi

• Bij cystitis > 50% ook prostatitis
– Maar dus niet altijd
– Urologie poli/kliniek: geen nitrofurantoïne man



Epididymitis

• Incidentie: 2,7 per 1000 mannen per jaar
• Belangrijk obv DD en gevolgen fertiliteit
• Symptomen: pijn, zwelling, roodheid (koorts)
• Chronische epididymitis – existent?!

– Criteria zijn niet helder
– Is mogelijk slechts scrotalgie zonder infectie



Epididymitis differentiaal diagnose

• Torsio testis
• Testistumor
• Orchitis
• Torsio appendix testis
• Hydrocele
• Spermatocele
• Trauma testis
• Hernia inguinalis



Epididymitis: etiologie

• Mechanisme
– Veelal ‘opstijgende’ infectie: urethra, prostaat, vas

(maar ook bij status na vasectomie!)
– Wrsch 80% bacterieel, slechts in 25% aangetoond

• Verhoogd risico
– Afwijkingen lage urinewegen

• Littekens, stricturen
• Functionele obstructie

– Urineweginfectie
– Recente instrumentatie
– Verlaagde weerstand



Epididymitis: pathogenen

• Seksueel overgedragen (SOA)
– Chlamydia trachomatis
– Ureaplasma
– N. gonorrhoe

• Niet-SOA
– Enterobacteria – oa E.coli

• Virussen en schimmels
• Trauma
• Auto-immuun ziekte, vasculitis
• idiopathisch



Epididymitis: diagnostiek

• Anamnese
– Symptomen
– Voorgeschiedenis: urologisch?
– Seksuele anamnese: partners? Pharyngeale

besmetting en of oro-genitaal of genito-rectaal 
contact

• Urineonderzoek uiterst belangrijk
– Kweek banaal en SOA specifiek
– Bij <30% oorzakelijk agens aangetoond

• Evt: echo scrotum



Epididymitis: behandeling

• Maak inschatting al of niet venerisch/SOA
• Levofloxacine (1d 500mg) of ofloxacine (1-2x d 400mg) 

10-14 dgn. Bij voorkeur geen ciproxin ivm verhoogde 
resistentie van chlamydia.

• < 35 jaar of hoog risico venerische epididymitis: tevens 
eenmalig 500mg ceftriaxon i.m.

• Op geleide van bacteriële uitslagen of klinisch beloop:
– Wijzigen naar doxycycline (2d 100mg) en/of
– Alsnog ceftriaxon i.m.

• Controle voor het einde van de kuur: dan evt dekuur
op klinisch beeld verlengen 



Complicaties epididymitis

• Langdurig klachten en beperkingen
– Na 1 maand bij 10% nog klachten of symptomen

• Abcedering
– Bij 3-30%

• Testiculaire atrofie
– Waarschijnlijk agv oedeem, hypoperfusie en ischemie

• Infertiliteit
– Frequentie hiervan onbekend
– Deels gecamoufleerd door goede contra-laterale testis
– Rol van epididymitis lijkt waarschijnlijk obv potentiele 

schade door ernstige infectie of atrofie
– Verstoring aanmaak en afvoer spermatozoa



Urethritis

• Klachten: LUTS
• Verwekkers

• Neisseria gonorrhoeae
• Chlamydia trachomatis 
• Mycoplasma genitalium
• Trichomonas vaginalis 
• Ureaplasma urealyticum

• Diagnostiek: urethraal uitstrijkt of van urethrale 
vloeistof

• kweek of PCR



Behandeling



Behandeling



Behandeling

NHG:ceftriaxon 500mg im
Ciproxin eenmalig, amox 3 gr 
azitromyc 2 gr 1x 



Catheter geassocieerde UWI
CA-UWI

• Definitie CA-uwi = uwi bij patiënten met een 
catheter nu of in afgelopen 48 uur

• Formatie van biofilms op en in catheter
• Bacteriurie bij catheter:

– Na 2 weken: 100% bacteriurie
• Bij korte (peri-op) catheterisatie 5-14 dgn en 

verwijderen catheter bestaat na 2 wkn
– Bacteriurie bij 30-40%
– CA-uwi bij 3-10%



CA-uwi urineonderzoek

• Kleur, geur, leucocyturie: geen indicatoren 
voor CA-UWI

• Bij verdenking CA-uwi: kweek obligaat
• CA-uwi is vaak poly-microbieel
• Routine urinekweken niet zinvol



CA-UWI behandeling

• Catheter wisselen of verwijderen voor behandeling
• Urineweek: uit nieuwe catheter of geplaste urine
• Behandeling bij:

– Alleen lokale symptomen: wacht op kweek
– Systemische verschijnselen: als gecompliceerde UWI

• Behandelduur
– 7 dgn indien klinische verbetering
– 10-14 dagen bij minder goede respons of ernstige UWI
– 3 dagen bij vrouwen < 65 jaar, geen hoge UWI, en catheter

uit
• Geen onderhoudskuur ter voorkoming CA-uwi



Take ‘huisartsenpraktijk’- message

• Chronische prostatitis: klein percentage 
bacterieel, geen empirische behandeling

• Behandelen een epididymitis met het 
vermoeden van een SOA als verwekker met 
levofloxacine (+500mg ceftriaxon i.m.)

• Mycoplasma genitalium alleen behandelen bij 
klachten van een urethritis

• Een positieve urinekweek bij een catheter
alleen behandelen indien klachten


