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Anamnese 

  



Anamnese 

 

reden komst 

seksuele voorkeur 

seksuele techniek 

contacten 

condoomgebruik 

 

duur klachten 

tijdsbeloop klachten 

partner klachten 

eerder SOA 

medicatie 



Anamnese 

mannen en vrouwen 

 

pijn bij plassen 

afscheiding plasbuis 

vaker plassen 

hele dag? 

vrouwen 

 

toegenomen vaginale 
afscheiding 

afwijkend aspect, geur 

invloed cyclus 

jeuk/irritatie 

pijn bij samenleving 

contactbloedingen 

buikpijn, koorts, malaise? 



Anamnese 

blaasjes, erosies 

 

locatie 

branden, pijn bij plassen 

huidafwijkingen 

malaise 

gevoelsstoornissen 

vergrote klieren 

geelzucht 

jeuk huid 

 

locatie 

ernst 

uitlokkende factoren 

tijdsbeloop 



Anamnese 

wratachtige vormsels 

 

localisatie 

vorm, concistentie 

bijkomende klachten 

hoe lang bestaand 

eerdere behandeling 

overig 

 

lymfadenopathie 

zwelling, pijn scrotum 

 



  

Onderzoek 



Onderzoek 

klinisch onderzoek 

 

uitwendige inspectie 

 

inwendige inspectie 

aanvullend onderzoek 

 

- directe microscopie 

 urine sediment, Grampreparaat, KOH/NaCl 

- microbiologisch 

 GO, CT, Candida, Trich. vag., Herpes 

- immunochemisch 

 directe immunofluorescentie, ELISA 

- moleculair-biologisch 

 DNA-detectie, RNA-detectie 

- serologisch 

 TPHA, VDRL, TP-IFA 



Epidemiologie 

Aantal nieuwe diagnoses via GGD SOA-poliklinieken 

2009 2008 2007 

Chlamydia 9.771 9.433 7.801 

LGV 84 100 69 

Gonorroe 2.422 1.964 1.827 

Syfilis 512 604 559 

Hepatitis B 
(acute infectie) 

198 212 220 

Hepatitis C 
(acute infectie) 

48 30 46 

Genitale wratten 2.729 2.465 2.061 

Primaire herpes 
genitalis 

651 722 671 



  

Ulcus 



Ulcus genitalis 

Bacteriële Folliculitis 

 

Herpes Genitalis (HSV) 

 

Syfilis 

 

Ulcus Molle (chancroid) 

 

Granuloma inguinale 

 

Lymfogranuloma Venereum 

 

Dermatosen (m. Behcet, fixed drug eruption, aftosis genitalis 



Bacteriële folliculitis 

Folliculitis kan ulcereren 

 

Klinisch erosie/ulcus met weke rand en purulent beslag. 

 



Bacteriele folliculitis 

S. Aureus 

Mogelijk agv trauma (scheren) 

Dd. Pseudofolliculitis  

 

Meestal volstaat locale behandeling 

 



Herpes genitalis (HSV) 

etiologie en pathogenese: 
› 20% HSV 1 

› 80% HSV 2 

dubbel-streng’s DNA virus 

 

 

 

incidentie/ prevalentie?  

latente en reactivatie fase 



Kliniek HSV 

 

 

prodromale klachten:  

 

branden 

gegroepeerde vesikels 

erythemateuze basis 

later erosies 

lymfeklier zwelling 

malaise 

 

Cave: Primo-infect vs. recidief 



Diagnostiek HSV 

 

 

 

klinisch beeld (direct) 

 

direct microscopisch onderzoek (Tzanck test) (direct) 

 

NAAT (PCR) blaasjesvocht (zelfde dag) 

 

versnelde viruskweek, IF, viruskweek  (obsoleet) 

 

 



Therapie HSV 

 

primair:  

 valaciclovir 2 dd 500 mg p.o. 5 dagen 

 óf famciclovir 3 dd 250 mg p.o. 5 dagen 

 

recidief:  

 couperen bij prodromale verschijnselen: 

 valaciclovir 2 dd 500 mg p.o. 3 dagen 

  

zwangeren: aciclovir 5 dd 200 mg p.o. 5 dagen 



Syfilis (Lues) 

etiologie en pathogenese: 

 Treponema pallidum 

 

(bacterie, spiraal- kurketrekker- 

vormig; 6-15 micrometer) 

 

behoort tot Treponemataceae 

(Treponema, Borrelia,  

Leptospira) mens enige reservoir 



Syfilis (lues) 

De voor de mens belangrijke treponematosen: 

 

 T.pallidum (ssp: Pallidum)
 venerische syfilis 
 
     T.pallidum (ssp: Endemicum) endemische (Bejel) 
 
 T.pallidum (ssp: Pertenue)
 framboesia tropica (Jaws) 
 
 T.carateum  pinta  



Diagnostiek syfilis 



Kliniek syfilis 

primaire syfilis: 

- ulcus durum (geïndureerd, pijnloos) 

- lymfadenopathie 

 = primair complex 

Incubatie tijd 2-4 weken (uiterlijk 9-90 dagen) 



 
 
 
 secundaire syfilis 

- exantheem 

- roseolen 

- moth-eaten alopecia 

- condylomata lata 

 

- lymfadenopathie 

- malaise 

- arthralgieën 

- hepatitis 

 

Kliniek syfilis  



Kliniek syfilis 

  

plaques muceuses condylomata lata 



Kliniek syfilis 

roseolen roseolen 



Kliniek syfilis 

Latente syfilis (lues latens) 
› symptomen ontbreken  

› positieve luesserologie m.n. treponemale testen 

 

Lues latens recens 

Lues latens tarda 

Lues latens van onbepaalde duur 

 

 

 



Kliniek syfilis 



Kliniek syfilis 

tubereuze syfilis gumma 

tertiaire syfilis 



Diagnostiek syfilis 

Alternatief: PCR treponema op exsudaat ulcus 



Diagnostiek syfilis: serologie 

 

primair screeningstest TPHA* 

bevestigingstest FTA-Abs, TP-IFA, IgM, IgG* 

controle therapie-effect  VDRL** 

 

 

 
* treponemale testen: blijven meestal levenslang positief 

** niet-treponemale test: daalt na al/niet adequate therapie 



Diagnostiek syfilis: serologie 

Hoe snel zijn testen positief ? 

  

TPHA, TP-IFA meestal na 3-4 weken, maar 
kan pas na 12 weken positief worden 

  

VDRL, meestal 4-5 weken na besmetting 

 



Diagnostiek syfilis: serologie 

Hoe is het spontane beloop van de 
serologische testen? 

 

TPHA blijft levenslang positief. “Serologisch litteken” 

  

FTA-abs blijft meestal 10-tallen jaren positief 

  

VDRL stijgt in de loop van weken, om vervolgens 
spontaan in de loop van jaren te dalen 

 



Diagnostiek syfilis: serologie 

Wanneer kans op Fout-positieve serologische 
testuitslagen ? 

   

Meestal de zgn niet treponemale testen m.n. de VDRL 
(cardiolipine antilichamen) 
› auto-immuunziekten o.a. SLE 

› maligniteiten 

› reuma (IgM reumafactoren) 

› infectieziekten 

› virusinfecties 

› mononucleosis infectiosa 

› hepatitis 

› HIV 



Diagnostiek syfilis: serologie 

Daarnaast betreft dit soms de Treponemale 
testen m.n. TPHA. Deze ispositief bij: 

 

Lyme borreliose (Borrelia burgdorferi heeft een grote 
antigene verwantschap met Treponema pallidum) 

 

Niet- venerische endemische treponematosen: 
framboesia tropica = yaws/ pinta en endemische 
syfilis 

 



Diagnostiek syfilis: serologie 

Wanneer kans op Fout-negatieve 
serologische testuitslagen:  

 

indien vroeg incuberend 

 

indien lues décapite * 

 

immuunstoornis (HIV/AIDS) 

  

  

 



Therapie syfilis 

 

vroege syfilis: 

 - benzathine-benzylpenicilline 1 x 2,4 milj. E. IM (1 week) 

 - doxycycline 100-200 mg 2dd (2-4 weken) 

 - erytromycine 500 mg 4dd (2-4 weken) 

 

late syfilis (uitgezonderd neurosyfilis): 

 - benzathine-benzylpenicilline 3 x 2,4 milj. E. IM (3 
weken) 

 - doxycycline 100-200 mg 2dd (4 weken) 

 - erytromycine 500 mg 4dd (4 weken) 

 



Therapie syfilis (vervolg) 

Zwangeren: 

Benzathine-benzylpenicilline 2,4 milj E 
3x (3 weken) 

 

Neurosyfilis: 

- benzylpenicilline-G 0,15 milj. E/ kg/ dag IV 
(in 6 doses per dag, gedurende 10-14 
dagen) 

- doxycycline 200 mg 2dd (4 weken) 

 



Complicaties syfilis 

HIV-seropositieven:  

- lues maligna, fout-positieve of fout- negatieve 
testen, oogafwijkingen, neurolues 
 

zwangerschap:  

- vroeg congenitale syfilis (aantasting van de vrucht 
in het 1ste trimester 

- laat congenitale syfilis (ziekteverschijnselen na het 
tweede levensjaar) 



  

  

Ulcus molle 



Ulcus molle, chancroid 

etiologie en pathogenese: 

› haemophilus ducreyi (Gram-negatief staafje) 

› beschadigd epitheel is een voorwaarde voor het 
binnendringen 

› import ziekte 

epidemiologie: 

› 1-2% van de genitale ulcera 

› 5,8:1 (man/vrouw; VS 1987) 

Door de interactie tussen chancroïd en HIV is het 
belang van het ulcus molle in Afrika toegenomen 

Synoniemen: (weke sjanker/chancroïd) 



Symptomen ulcus molle 

zachte papel mgeven door erytheem 
ulceratievorming na 24-48 uur (bij mannen erg pijnlijk) 
 
bij mannen slechts 1 ulcus  
bij vrouwen multipele ulcera 
 
 
   
 
 
 Meestal gaan deze klachten gepaard met unilaterale 
inguinale lymfeklierzwelling (bubo) 

Incubatietijd: 4-7 dagen 



Diagnostiek ulcus molle 

 

 

 

 

kweken 

 

 

 



Therapie ulcus molle 

 

 

 

Ceftriaxon 250 mg IM (éénmalig) 

 

erytromycine 500 mg 4dd (1 week) 

 



  

  

Lymphogranuloma venereum (LGV) 



Epidemiologie LGV 

etiologie en pathogenese: 

- serotypen L1, L2 of L3 van Chlamydia trachomatis 
(kleine lesies van het epitheel zijn een voorwaarde 
voor het binnnendringen) 
 

  

  Lymfeklierziekte met: 

   - thrombolymphangitis 

   - perilymphangitis  

   - ontsteking van omgevend weefsel 

   - fibrose (lymfoedeem) 



Epidemiologie LGV 

 

 

zelden in het Westen (importziekte), toename 
afgelopen jaren onder MSM 

 

man:vrouw (5:1) 



Symptomen LGV (4 stadia) 

primaire lesie: 
 - kleine genitale papel 
 
secundaire lymphadenitis 
 
bubo (na gemiddeld 10-30 dagen): 
 - blauwe zwelling (gepaard gaand 

met koorts en pijn) 
 - ruptuur (bij 1/3 van de 

patiënten) 
 
restloze genezing 

Incubatietijd: 3-12 dagen 



Diagnostiek LGV 

NAAT Chlamydia, hierna genotypering (biovar I) 

 

serologisch onderzoek 

 

kweken (Chlamydia trachomatis) 

 

 

 



Therapie LGV 

Langduriger behandeling dan CT 

 

 

doxycycline 100mg 2 dd (21 dagen) 

 

erytromycine 500mg 4 dd (21 dagen) 


