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Inhoud 

1. Wat zegt de standaard (ad hand van casus)? 

2. Hoe doet u het in de praktijk? 

3. Discussie en werkafspraken 



Doelen 

Bijdragen aan kwaliteit van het diagnostisch 
handelen van de huisarts op het gebied van 
seksueel overdraagbare infecties door: 

 

• Reflectie op het eigen soa- en hiv-testgedrag. 

• Vergelijken van eigen gedrag met de richtlijn 
(NHG standaard ‘Het soa-consult’). 

• Afspraken maken m.b.t. gesignaleerde 
discrepanties tussen richtlijn en praktijk. 





5-9% van de 
mannen heeft 
wel eens seks 
met een man 

5% van de 
mannen bezocht 

dit jaar een 
prostituee 

‘Swingers’ ??  

10% is tussen  
16-24 jaar 

10-20% 
afkomstig uit 

soa 
endemisch 

gebied 

Een gemiddelde praktijk in kleine stad 



Casus 1 

• Man, 37 jaar 

• VG: HIV I positief/ fistel operatie, lues,  hepatitis B 
gevaccineerd 

• Medicatie: HIV remmers 

• Klachten: pijnlijke zwelling anus, herkenbare 
klachten van fistel 

• RT: skintags, erg pijnlijk, geen palpabele afw. 

 

• Denkt u aan een soa? 



Vervolg casus  

• Via collega verwezen naar chirurg 

• Middels dagopname: onderzoek in narcose: 

• Excisie peri-anale sinus en biopten intra-anale 
ulcera 



2 maanden later .. 

• Afspraak vanwege persisterende klachten van 
pijn anus en moeite met ontlasting, tevens heeft 
hij een pijnlijke zweer op zijn penisschacht. 

• Hij heeft geen seks meer gehad vanwege pijn 



Vervolg 

Aanvullend info uit anamnese: 

 Heeft seks met mannen;  orale seks en anale seks 

(insertief en receptief).  

 Onveilige seks met andere HIV plus mannen.(serosorten) 

 

Welke aanvullende diagnostiek zou u inzetten bij deze 

klachten? 



  

Testbeleid bepalen op 
basis van klachten, risico 
en type seksueel contact 

Wat zegt de standaard? 



JA 

Testen op CHLAMYDIA  Testen op BIG FIVE  
(=chlamydia, gonorroe, HBV, lues en hiv) 

NEE 

Aanwezigheid van een van de volgende risicofactoren: 

 MSM? 

 Wisselende contacten? 

 Afkomstig uit soa-endemisch gebied? 

 Seksueel contact tegen betaling? 

 Partner met verhoogd risico? 

NB: Bij klachten op indicatie aanvullend testen (bijv. trich of HSV) 

Afnemen risicoprofiel 



Insertief/ 
neuken 

Insertief/
actief/ 
’top’ 

Mannen – PCR urine op Chlamydia en Gonorroe  
Vrouwen – PCR vaginale swab OF urethra + cervix 

Anale 
seks 

Vaginale 
seks 

Orale seks bij 
risicofactoren* 

Proctum 
testen 

Receptief/ 
passief/ 
’bottom’ 

Insertief/ 
gepijpt 
worden 

Receptief/ 
pijpen** 

Pharynx 
testen 

Receptief/ 
geneukt 
worden 

Bepalen testlocaties 



H&W 2008;nr. 8;400-402 

Man: Chlamydia en gonorroe 



H&W 2008;nr 8;400-402 

Vrouw: Chlamydia en gonorroe 



2-5 cm inbrengen 

10 keer draaien 
Andere mogelijkheid: 

 

• Swab cervix en urethra 
(of urine) 

H&W 2008; nr. 8; 400-402 

Vaginale (zelf)swab 



Rectaal : wattenstokje 2-3 cm inbrengen  10-15 sec strijken langs de 
 wanden  

Anale swab 



17 

Keel swab 

Langs beide gehemelte 

bogen en evt. langs 

amandelen strijken 



Aanv onderzoek 

Testen:  

Anus: chlamydia/gonorroe/herpes PCR 

Keel: chlamydia/gonorroe PCR 

Urine: chlamydia/gonorroe PCR 

Bloedonderzoek: Lues serologie 

 

Uitslag: 

Anale chlamydia, LGV positief 

Anale herpes type II 

Lues positief  VDRL 1:4(vorig jaar VDRL negatief) 



Conclusie 

LUES stadium I (zweer penisschacht) 

Proctitis op basis van  

- anale chlamydia,  LGV positief  

- mogelijk recidief HSV type II  



Behandeling 

Benzathine benzylpenicilline 1,2 MIE in elke bil 

Doxycycline 100mg 2dd1 gedurende 3 weken(LGV) 

 

Nabepaling in bloed op Hepatitis C 

 

Hoe lang geen seks? 



Casus 2 

• Vrouw, 23 jaar, gravida 1. Amenorroe 30 
weken 

• VG: blanco 

• Medicatie: geen 

• Klachten: bloedverlies 

 

 

• Waar denkt u aan? Denkt u aan een SOA? 



Vervolg 

Aanvullende informatie uit anamnese: 

recidief bloedverlies 

relatieproblemen 

buikpijn, fluor 

 

-> verwijzing gynaecoloog 



Consult gyn 

Echo: vitale graviditeit conform amenorroe 

Cervixlengte: 15 mm, funneling  

 

Vaginale swab chlamydia/gonorroe 

Cytologie 



Funneling 



Conclusie 

Dreigende vroeggeboorte op basis van Chlamydia 

 

 

  



Behandeling 

-> start weeenremming en foetale longrijping 

  

 

Weeenremming (Adalat) 

Celestone (longrijping) 

Azithromycine 1000mg eenmalig oraal 



Casus 3 

• Vrouw, 29 jaar.  

• VG: appendectomie, SOA-  

• Medicatie: geen 

• Klachten: geen 

 

• Inleiding ivm lang gebroken vliezen, a terme. 
Geen koorts, GBS negatief. Gezonde zoon 



Vervolg 

4 dagen postnataal bezoek HAP 

 

-> SEH: opname door kinderarts 

 

7 dagen postnataal bezoek SEH  

 

-> klinisch verslechtering: overplaatsing derde lijn  



Differentiaal diagnose? 

suggesties? 

 

 

  



Vervolg 3e lijn 

3 weken postnataal na uitgebreide antibiotische therapie klinisch 

verslechtering 

- convulsies 

- intubatie 

- MRI: hersenschade 

 

Verdere diagnostiek: herpes simplex type II 

 

5 weken postnataal abstinerend beleid 

 

Nagesprek 



Conclusie 

Neonatale encephalitis op basis van HSV II 

 

 



HSV II en zwangerschap  
 

Incidentie encephalitis kind: 1:100.000 

Kans op verticale transmissie groter bij primo-infect 

NVOG: bij primo-infectie rond partus -> sectio. 

Asymptomatische IgM bij recidief 

Therapie: Valaciclovir 

 

Take home message (discussie) 



SOA bij zwangeren 

Standaard 12-weken screening 

Screening kosteneffectief? 

Risico’s: vroeggeboorte, neonatale infectie (oog, 
long, meningitis/encefalitis), vruchtdood 



Epidemiologisch onderzoek 

 

Ond Rotterdam (n=4055 zwangeren): 

- 3,9% Chlamydia  

- transmissie bij vaginale partus 

- 3x vaker partus < 35 wkn, 4x < 32 wkn. IUVD 

 

Ond perinatale sterfte Den Haag: 7,4-15.6/1000 

- Creools (22,8) - Hindoestaans (15,4) - Westers (9) 

- Infectieprevalentie 

- Rituelen 



Behandeling SOA bij zwangeren 

Chlamydia: azithromycine 1000mg eenmalig 

Gonorroe: ceftriaxon 500 mg i.m. eenmalig 

Trichomonas: metronidazol 2 g oraal eenmalig  

Lues: injectie met benzathine benzylpenicilline 2,4 
miljoen eenheden op dag 1, 8 en 15. 

HSV II: valaciclovir 500mg 2dd1 5 dg 

Bacteriele vaginose: clindamycine (vag) 1dd1 7dg 



QUIZ 























Bacterie of virus 

Bacterie: Chlamydia, gonorroe, 
Trichomonas en syfilis 

Virus:  genitale wratten, hepatitis 
B, herpes genitalis, HPV en HIV 



SOA: van A tot Z 

Chlamydia 

Genitale wratten 

Gonorroe 

Hepatitis B 

Herpes genitalis 

HIV 

Syfilis/lues 

Trichomonas  



Chlamydia 

Incidentie: geschat 60.000, ruim 20.000 positieve testen 

Sneller overdracht van man naar vrouw 

Herkomst Antillen, Suriname en Sub-Sahara Afrika  

Geen meldingsplicht 

Verhouding Chlamydia - Gonorroe = 10:1 

Diagnostiek: PCR 



Ook vaak asymptomatisch. 

Klachten:  

- dysurie of pijn 

- afscheiding uit penis(urethritis) 

- jeuk 

- slijmerige afscheiding uit anus(proctitis) 

Man 



Pelvic Inflammatory Disease (1-30%) 

Risico: subfertiliteit (10%-40% na 3e infectie), EUG, 
chronische buikpijn 

Meer kans door spiraal, hysteroscopie, abortus provocatus 

 

Man: Lymphogranuloma venereum is een agressieve 
variant van anale chlamydia die vooral bij hiv-geïnfecteerden 

Complicaties Chlamydia 



Vagina: eenmalig azithromycine 1000mg 

Anus: doxycycline 100mg 2dd1 7 dg 

Keel: eenmalig azithromycine 1000mg 

 

Chlamydia is besmettelijk tot een week na kuurstart 

Behandeling Chlamydia 



Laagrisico HPV (6,11; DNA). 4 morfologische typen 

Incubatietijd 1-8 maanden; 90% self-limiting (2 jaar) 

Besmetting: mn seks; ook kan via hand/handdoek 

Presentatie: jeuk, irritatie; vaak asymptomatisch 

Therapie: medicamenteus, cryotherapie, coagulatie 

 

Genitale wratten 



Neisseria gonorroe (diplokok) 

Incubatietijd 2 dgn - 3 wkn (meestal 8 dgn) 

Incidentie (2016): 6092 (maximaal bij MSM) 

Besmetting: mn seks; hand/orogenitaal, baring 

Presentatie: dysurie, pussige afscheiding, jeuk 
anaal 

Therapie: Ceftriaxon 500mg im eenmalig 

Gonorroe 



HBV-virus 

Via seks, bloed, transfusie, zwangerschap 

Presentatie: acute hepatitis (90% genezing, immuun) 

Symptomen: moeheid, malaise, koorts, icterus 

Dragers 5-10% -> actieve vs inactieve chron infectie 

40.000 dragers in Nederland 

Neonaat: pp immuunglobuline en actief vaccineren 

Hepatitis B 



Herpes simplex II (60%) of I (40%) 

Sympt: koorts, hoofdpijn, myalgie, lymfadenopathie 

Genitale blaasjes -> PIJN, dysurie! 

Diagnostiek: blaasjesvocht (PCR) 

Therapie: valaciclovir 

Herpes genitalis 



Humaan immunodeficientievirus (retrovirus) 

Transmissie via seks, bloed, naalden  

Kan leiden tot AIDS 

Incidentie (2015): 288 (90% MSM) 

Incubatie: 2-4 weken 

Seroconversie: 2-6 weken (soms 6 maanden) 

Maatregelen: transfusie, KID .. 

HIV 



Treponema pallidum (spirocheet) 

Via seks, bloed, transfusie, zwangerschap 

Incubatietijd: 10-90 dagen. Incidentie (’16): 1223 

Lues I: zweer 

Lues II: gegeneraliseerd (uitslag romp, ledematen) 

Lues latent: klachtenvrije periode (jaren) 

Lues III: neurolues 

Therapie: benzylpenicilline 2,4 miljoen EH eenm im 

Syfilis 



Flagellaat; pH 5,5-6 

Vagina, urethra 

Riekende fluor 

Incubatietijd 4-28 dagen; 20-50% klachten 

Langdurig dragerschap (herinfectie mogelijk) 

Behandeling: eenmalig metronidazol 2 gram 

Trichomonas 



. 

Vragen? Tijd voor discussie 


