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Aangrijpingspunten AB



Bèta-lactam antibiotica

• Binding aan penicilline-bindende eiwitten = enzymen die 
peptidoglycanen uit celwand aan elkaar verbinden → gaten in 
celwand → bacterie barst open = bactericide effect

• Penicillines: amoxicilline(/clavulaanzuur), flucloxacilline

• Cefalosporines: cefalexine en cefadroxil, cefuroxim

• Indicaties: 
• zeer divers!



Spectrum penicillines



Spectrum cefalosporines



Bèta-lactam antibiotica

• Bijwerkingen
• Vaak: gastro-intestinale bijwerkingen; allergie

• Weinig: leverfunctiestoornissen, cholestase, interstitiële nefritis

• Zelden: afwijkingen PBO, stollingsstoornissen



Penicilline allergie

• Meest gerapporteerde allergie tegen geneesmiddel: 5-10% van de ptn
• Slechts 10-15% hiervan daadwerkelijke allergie

• Anafylaxie 1/10.000 – 1/25.000

• Antigeen: bèta-lactamring of specifieke zijgroep

• Immediate type (IgE-gemedieerd): kan levensbedreigend zijn
• Urticaria, angio-oedeem, anafylaxie

• Huidtest “gouden standaard”

• Delayed type (T-cel gemedieerd)
• Maculair exantheem, bij uitzondering toxische epidermale necrose

→ Cefalosporines toegestaan



Metronidazole

• Door de bacterie of protozoë omgezet tot een radicaal dat DNA-
schade veroorzaakt → celdood = bactericide effect

• Spectrum: anaeroben en bepaalde protozoën (giardia, trichomonas 
en amoeben)

• Indicaties:
• Intra-abdominale infecties en PID (icm cefalosporines of quinolones)

• C. difficile

• Bacteriële vaginose

• Infecties in NKO/mond gebied (icm amoxicilline of cefalosporines)

• Parasitaire infecties: Giardia, amoeben, trichomonas



Metronidazole

• Bijwerkingen
• Perifere neuropathie bij langdurig gebruik

• Stomatitis met soms metaalsmaak in de mond of beslagen tong

• INTERACTIE MET ALCOHOL (flushing, nausea, hoofdpijn, palpitaties)

• Zeldzaam: pancreatitis, hepatitis en reversibele neutropenie



Fluoroquionolonen

• Inhibitie DNA-gyrase en topo-isomerase IV = enzymen nodig om DNA-
coils uit elkaar te trekken bij replicatie van DNA = bactericide effect

• Niet gelijktijdig met Mg, Al, Ca, Fe of Zn bevattende preparaten

• Spectrum: aerobe gram-negatieven en intracellulaire bacteriën 
(chlamydia, mycoplasma, legionella); levo/moxifloxacin actief tegen 
streptococcen en staf aureus

• Indicaties:
• UWI, prostatitis
• SOA, PID
• Pneumonie
• Osteomyelitis, artritis
• Huid en weke delen infecties



Fluoroquionolonen

• Bijwerkingen
• Frequent: gastro-intestinale bijwerkingen en rash

• Soms: tendinitis

• Zelden: neurologische symptomen (hoofdpijn, duizeligheid, insomnia, 
verwardheid, insulten)



Co-trimoxazol

• Remmen synthese van foliumzuur en daarmee van DNA = 
bacteriostatisch effect

• Spectrum: Gram-positieven (niet enterococcen) én Gram-negatieven 
(niet P. aeruginosa); verder ook Toxoplasma en Pneumocysten

• Indicaties:
• UWI, prostatitis

• Osteomyelitis, artritis

• Q-fever, toxoplasma, PJP



Co-trimoxazol

• Bijwerkingen
• Gastro-intestinale bijwerkingen

• Huidreacties

• Nierfunctiestoornissen en hyperkaliëmie

• Beenmergdepressie 



Nitrofurantoïne

• Meerdere aangrijpingspunten - bactericide
• Binding aan ribosomen

• Inhibitie van enzymen

• Beschadiging van DNA

• Niet bij eGFR <30 ml/min

• Spectrum: E. coli, Klebsiella, Citrobacter, stafylococcen, streptococcen
en enterococcen

• Enige indicatie: cystitis



Nitrofurantoïne

• Bijwerkingen
• Gastro-intestinale bijwerkingen (vaak uitgesproken bij ouderen!)

• Overgevoeligheid

• Interstitiële longfibrose (risico bij chronisch gebruik)



Fosfomycine

• Remmen de opbouw van de celwand = bactericide effect

• Spectrum: gram-positieve coccen en enterobacteriaceae

• Enige indicaties voor PO vorm: cystitis

• Bijwerkingen
• Gastro-intestinale klachten

• Vaginitis

• Hoofdpijn



Tetracyclines

• Inhibitie van bacteriële eiwitsynthese door binding aan 30S 
ribosomale subunit = bacteriostatisch effect

• Spectrum: gram-positieve coccen en bepaalde gram-negatieven; 
verder Coxiella, Borrelia, Nocardia, Rickettsia, Bordetellla, Brucella, 
malaria, entamoeba

• Indicaties:
• SOA

• Huidinfecties

• Luchtweginfecties

• Specifieke infecties: rickettsiose, brucellose, kattenkrabziekte, Lyme…



Tetracyclines

• Bijwerkingen
• Fotosensitiviteit (roodheid, uitslag)

• Oesofagitis

• Niet bij kinderen (tandverkleuring en groeivertraging)



Macroliden

• Inhibitie van bacteriële eiwitsynthese door binding aan 50S 
ribosomale subunit = bacteriostatisch effect

• Spectrum: gram-positieve coccen (doch 15-20% pneumococcen
resistent), verder chlamydia, mycoplasma, legionella, helicobacter, 
campylobacter, atypische mycobacteriën…

• Indicaties:
• Atypische pneumonie

• Combinatietherapie voor H. pylori

• Reizigersdiarree

• Atypische mycobacteriën

• SOA



Macroliden

• Bijwerkingen
• Gastro-intestinale bijwerkingen

• Overgevoeligheidsreacties

• Verlenging QTc



Clindamycine

• Inhibitie van bacteriële eiwitsynthese door binding aan 50S 
ribosomale subunit = bacteriostatisch effect

• Spectrum: aerobe gram-positieven en anaeroben

• Indicaties:
• Osteomyelitis, artritis

• Huid en weke delen infecties

• Abcessen en empyemen

• Necrotiserende fasciitis door groep A streptococcen



Clindamycine

• Bijwerkingen:
• Gastro-intestinale klachten

• Huidreacties

• Milde leverfunctiestoornissen



BAPCOC richtlijnen

• Algemeen

• Respiratoire infecties

• Huid & weke delen infecties

• Urogenitale infecties

• Gastro-intestinale infecties



Correct gebruik van AB

• Correcte dosis
• Voldoende hoog
• Aangepast aan nierfunctie

• Correcte duur
• Zo kort mogelijk
• Verpakkingen vaak groter dan nodig !!

• Correcte frequentie van toediening
• Bèta-lactam: tijd boven de MIC → bvb. 8-14-20u

• Respecteren van innamemodaliteit
• Quinolones: niet gelijktijdig met Mg, Al, Ca, Fe of Zn bevattende preparaten

klaring >60 59-30 15-29 <15

Quinolones

Levofloxacine TAVANIC INJ 
500 MG

1x250mg of 
500mg

HD: 
2x500mg

1x250mg of 
500mg

HD: 
2x500mg

1x250mg

HD: 
1x500mg

125mg/dag 
of 
250mg/2d
HD: 
1x250mg

TAVANIC 
COMPR 250 
MG EN 500 
MG

1x250mg of 
500mg

HD: 
2x500mg

1x250mg of 
500mg

HD: 
2x500mg

1x250mg

HD: 
1x500mg

125mg/dag 
of 
250mg/2d
HD: 
1x250mg



Duur therapie

Fact sheet general public

2008

If you shorten the duration 

of treatment (…) the 

bacteria will survive and 

may become resistant.

WHO AB awareness week

2012

Always complete the full 

prescription, even if you 

feel better, because 

stopping treatment early 

promotes the growth of 

drug-resistant bacteria.

BAPCOC

2016

Maak je antibioticakuur 

volledig af. Ook als je je 

na een paar dagen al 

beter voelt. Dat is nodig 

omdat de bacteriën 

slechts geleidelijk worden 

vernietigd.

→ 2019: Stop niet vroeger 

dan voorgeschreven. 

AMR Q&A

2017

Take the prescribed 

antibiotic exactly as your 

healthcare professional 

tells you.

AB resistance is primarily 
the result of AB overuse and 

is not prevented by 
completing a course



Duur therapie

JAMA Intern Med 2016; 176(9):1254-1255 



Ambulante praktijk Hospitalisaties



BAPCOC: doelstellingen



Respiratoire infecties: infernale trio

• S. pneumoniae
• Belangrijkste bacteriële verwekker 13-35%

• Vooral bij kindjes <5j, ouderen >60j en bij ernstig ziek

• 11% verminderde gevoeligheid (geen bètalactamase): voldoende hoog 
doseren → penicilline >99% effectief

• Resistentie voor
• macroliden (16,2%) 

• tetracyclines (14,3%)

• Niet IgE-gemedieerde allergie: cefuroxime

• IgE-gemedieerde allergie: moxiflox



Respiratoire infecties: infernale trio

• H. influenzae
• Frequent voorkomend: van enkele tot 15%

• Vooral bij otitis media, COPD en 60+

• Resistentie in +/- 15% door bètalactamase→ clavulaanzuur 

• M. catarrhalis
• Beperkt 2-4%

• Vooral bij otitis media en COPD

• Resistentie in 75-90% door bètalactamase→ clavulaanzuur



Respiratoire infecties

• Duur AB
• 5d tot maximaal 7d

• Muv otitis media: minimaal 7d



Respiratoire infecties: Acute keelpijn

• Hoofdzakelijk viraal

• Geen AB

• Bij risicoptn of ernstig zieke ptn (streptococcen angina) 
• Cefadroxil 2x1g 

• Amoxicilline 3x1g



Respiratoire infecties: Otitis media

• Gebrek aan studies bij volwassenen: aanbeveling kinderen 
geëxtrapoleerd

• AB geïndiceerd bij anatomische afwijkingen in NKO-gebied, risicoptn
of ernstig zieke ptn, 3 dagen behandeling met paracetamol geen 
verbetering van koorts en/of pijn geeft

• Amoxicilline 3x1g
• Indien geen verbetering na 48-72u: amoxicilline 875-1000 mg/clavulaanzuur 125 mg 

3x/d



Respiratoire infecties: Rhinosinusitis

• Hoofdzakelijk viraal, frequent bacteriële surinfectie

• Geen AB

• Bij risicoptn of ernstig zieke ptn of koorts >5d of recidief koorts na 
verbetering:

• Amoxicilline 3x1g
• Indien geen verbetering na 48-72u: amoxicilline 875-1000 mg/clavulaanzuur 125 mg 

3x/d



Respiratoire infecties: OLWI/CAP



Respiratoire infecties: CAP

• M. pneumoniae 10-20%, eerder bij jongeren; gevoelig voor 
macroliden en quinolones

• S. aureus 2-4%, vooral post influenza

• Gram-negatieven, vooral post hospitalisatie, na recent AB-gebruik en 
bij COPD’ers met bronchiëctasieën



Respiratoire infecties: OLWI / CAP

• Acute bronchitis
• Bijna altijd viraal

• GEEN AB

• CAP
• Diagnose obv kliniek, labo en radiografie

• Inschatting ambulant of hospitalisatie: CRB-65 score

• CAP 1 (<60j en geen co-morbiditeit): amoxicilline 3x1g

• CAP 2 (>60j of co-morbiditeit): amoxi/clavulaanzuur 3x875/125mg

• Indien geen verbetering na 48u: associatie azithromycine 500 mg of 
hospitalisatie



Respiratoire infecties: OLWI / CAP

Scoresysteem CRB 65

• C Mental Confusion

• R Respiratory rate ≥ 30/min

• B Blood pressure:
• systolic < 90 mmHg

• OR 

• diastolic ≤ 60 mmHg

• 65 Age ≥ 65

Score 0: ambulante behandeling
Score 1-2: hospitalisatie te overwegen
Score 3-4: hospitalisatie vereist



Respiratoire infecties: COPD exacerbatie



Respiratoire infecties: COPD exacerbatie



Respiratoire infecties: COPD exacerbatie

• Niet-gecompliceerde exacerbatie: 70% vd ptn genezen binnen 4w 
zonder AB

• AB geïndiceerd:
• GOLD D

• Ernstig ziek én koorts >38°

• Duidelijke toename purulente sputa

• Onvoldoende verbetering na 2-4d ondanks maximale bronchodilatatie en 
orale corticoïden

• CRP >40 of CRP 20-40 én purulent sputum (Butler et al. NEJM 2019: 57% vs 77%)



Respiratoire infecties: COPD exacerbatie

• Amoxi/clavulaanzuur 3x 875 mg/d
• Geen plaats voor amoxicilline gezien H. influenza hoofdpathogeen (15-20% 

bèta-lactamase producerend)

• Allergie: moxifloxacine 400mg/d

• Zo 3 of meer exacerbaties in vorig jaar: cycling tussen amoxi/clav en 
moxiflox



Respiratoire infecties: COPD exacerbatie

• Hospitalisatie vereist bij:
• Alarmsymptoom = tekenen van uitputting, cyanose of bewustzijnsdaling

• Ernstige exacerbatie
• Dyspnoe in rust

• Gebruik hulpademhalingsspieren

• AH frequentie >30/min

• Hartslag >120/min

• Zuurstofsaturatie <90%



Respiratoire infecties: azithromycine 3x/w bij 
COPD
• Immunomodulatie

• Reductie aantal acute exacerbaties (OR 0,55 – NNT 8)

• Meer tijd tussen de exacerbaties

• Subjectieve verbetering

• Geen verschil in hospitalisatie of mortaliteit

• Cave resistentie, gehoorsverlies en QT verlenging

Albert et al. NEJM 2011. 365:689-698
Uzun et al. Lancet Respir Med 2014
Herath et al. Cochrane Revue



Huid en weke delen infecties: Impetigo

• Lokaal: fusidinezuur 2%: 2-4x/d

• Zo uitgebreide letsels, falen lokale behandeling of systemische 
symptomen:

• Flucloxacilline 4x500 mg/d

• Hygiënische maatregelen:
• Aparte washand/handdoek

• Regelmatig wassen van beddengoed



Huid en weke delen infecties: 
cellulitis en erysipelas
• Klinisch onderscheid vaak moeilijk

• Oorzakelijke verwekkers:
• Streptococcen
• Stafylococcen
→ Flucloxacilline 4x500 mg/d (alternatief bij allergie: clindamycine 3x600 mg/d)
• Bij diabeten, levercirrose, dialyse ptn, immuungecompromitteerden: vaak gram-

negatieven
→Amoxiclav 3x785 mg/d of Levofloxacine 1x500 mg/d + clindamycine 3x600 mg/d

• Duur: klassiek 10d → vermoedelijk korter mogelijk

• Bij systemische symptomen of immuungecompromitteerden: snelle 
verwijzing voor IV therapie (6 tot 12 g fluclox mogelijk)



Huid en weke delen infecties: bijtwonden

• Beten van katten, honden of mensen

• Microbiologie: 
• Pasteurella multocida en anaeroben; ook Staf. Aureus en Streptococ bij hond

• Risico op infectie: 
• 15-20% hond vs. >50% kat

• Kan vrij snel optreden <24u

• Uitvoerig reinigen en spoelen met fysiologisch (ook bij punctiforme beten)

• Ontsmetten

• Zo uitgebreid en/of diep: best chirurgische exploratie



Huid en weke delen infecties: bijtwonden

• Profylaxe: discutabel, wel indien risicofactoren
• Diepe penetratie, punctiforme beten, beten van kat of mens, 

immuungecompromitteerd of aanwezigheid vreemd materiaal

• Duur 3-5d

• Infectie 5-7d

• Amoxi/clav 3x500 mg/d 
• (allergie: doxycycline – metronidazole)



Huid en weke delen infecties: 
erythema migrans
• Na tekenbeet: 

• Erythemateuze laesie <5cm binnen 2d

• Dient te verdwijnen binnen enkele dagen

• Geen AB-profylaxe: minder dan 1-4% veroorzaakt infectie



Huid en weke delen infecties: 
erythema migrans
• Uitbreidende erythemateuze huidlaesie met 

centrale opklaring

• Binnen de 3-30d na besmette tekenbeet

• Meestal asymptomatisch (soms jeukend, brandend)

• Doxycycline 2x100 mg voor 10d



Gastro-intestinale infecties: 
acute gastro-enteritis
• Meestal viraal→ geen AB

• AB wel bij
• Dysenteriesyndroom (koorts en/of bloederige diarree)

• Immuungecompromitteerd

• Afname stoelgangsstaal voor etiologische diagnose (+/- aanpassing therapie)

• Azithromyine 500 mg/d voor 3d

1. Acute waterige diarree
Enterotoxigenic E. coli (ETEC) - Bacterial food poisoning - Rotavirus, Norwalk virus, Norovirus - Cryptosporidium
2. Acute bloederige diarree
Shigella - Enteroinvasive E. coli (EIEC) - Verotoxin-producing E. coli (VTEC) – Salmonella - Campylobacter - Entamoeba histolytica
3. Persisterende diarree
Giardia - Dientamoeba fragilis – Cryptosporidium - Entamoeba histolytica - Strongyloides stercoralis - Helminths



Gastro-intestinale infecties: diverticulitis

• DIABOLO studie, 2017, Daniels et al.

• Geen meerwaarde van AB in acute, primaire, ongecompliceerde, 
linkszijdige diverticulitis

• AB voorbehouden voor:
• Immuungecompromitteerden

• Belangrijke co-morbiditeit

• Sepsis / ernstig inflammatoir syndroom

• CT-scan

• Amoxi/clav 3x875 mg/d (alternatief: ciproflox 2x500  mg+ metronidazole 3x500 mg/d



Gastro-intestinale infecties: peri-anaal abces

• Verwijzing voor incisie en drainage



Urineweginfecties

• Etiologie

Absolute nummer 1: E. coli
75% ambulante infecties

50% WZC



Urineweginfecties

• Toenemende resistentie 

onder E. coli



Urineweginfecties: diagnostiek



Urineweginfecties: 
Indicaties voor urinecultuur



Urineweginfecties: afname

• Midstream
• Reinigen/ontsmetten externe genitalia

• Belang labia goed gespreid te houden tijdens staalname

• Bij ouderen: vaak catheterisatie nodig

• Bij aanwezigheid catheter
• Altijd uit de poort, niet uit de zak

• Kwaliteit staal wordt weerspiegeld door afwezigheid plaatepitheel



Urineweginfecties: pyurie

• Definitie >= 10^4 cellen/mL (>10 WBC/mm^3)

• Aanwezig bij bijna alle infecties (urethritis, cystitis, pyelonefritis) maar 
niet specifiek: positief predictieve waarde (<50%)

• Afwezigheid: goed negatief predictieve waarde (>80%) maar pas op 
bij begin van de infectie of neutropene pt

• Sneltest voor pyurie: leukocyten esterase test
• Detecteert >10 WBC per high power field

• Sensitiviteit: 75-96% en specificiteit: 94-98%



Urineweginfecties: bacteriurie

• Jaren ‘50: >10^5 CFU/mL = UWI

• Laatste 20 jaar:
• 1/3 jonge dames met UWI: <10^5 CFU/mL

• Acute dysurie bij dames: 10^2 CFU/mL→

sensitiviteit 95% en specificiteit 85% voor UWI

• Wanneer uitstel therapie met 2d: 48% stijging

van 10^2 naar 10^5 CFU/mL met toename 

klachten en pyurie

• Sneltest voor bacteriurie: nitriet test
• Sensitiviteit laag (39%)

• Specificiteit zeer hoog (93%)







Urineweginfecties: diagnostiek



Urineweginfecties: acute cystitis

• Verhoogd risico op gecompliceerd verloop:
• Tijdens zwangerschap (ook asymptomatische bacteriurie te behandelen)
• Bij mannen
• Slecht geregelde diabetes
• Immuungecompromitteerde ptn
• Anatomische afwijkingen aan nieren en urinewegen
• Neurologische blaasstoornissen 
• Verblijfscatheter
• Niet vermeld in BAPCOC maar wel andere richtlijnen (SPILF, IDSA…): >75j en 

ernstige CNI (<30 ml/min)

→ Urinestaal afnemen voor opstart empirische therapie



Urineweginfecties: acute cystitis

• Vrouwen zonder verhoogd risico
• Nitrofurantoïne 3x100 mg voor 5d
• Fosfomycine 3g in 1 gift (bij voorkeur net voor slapen)
• GEEN QUINOLONES !

• Ptn met verhoogd risico
• Nitrofurantoïne 3x100 mg voor 7d
• Niet vermeld in BAPCOC maar wel andere richtlijnen (SPILF, IDSA…): mannen 

steeds TMP/SMX of quinolone voor minstens 7d

• Hoogbejaarden en/of mensen met nierinsufficiëntie
• BAPCOC: trimethoprim 300 mg (magistraal) in 1 gift gedurende 3d (vrouw) en 

7d (man)
• Andere richtlijnen en mijn praktijk: Fosfomycine 3g in 1 gift voor vrouw en 

levofloxacine 250 mg voor 7d voor man



Urineweginfecties: recidiverende infecties

• Veel drinken (minstens 2L per dag)

• Veenbessen product (vooral op E. coli)

• Vaginale applicatie estriol bij postmenopausaal

• Zo profylaxe: 3 schema’s
• Zelfbehandeling bij iedere cystitis als dusdanig herkend

• Postcoïtale profylaxe = nitrofurantoïne 50-100 mg binnen 2u na coïtus 

• Continue antimicrobiële profylaxe = nitrofurantoïne 50-100 mg per dag 
gedurende 6 maanden savonds na laatste plas (cavé ouderen !)



Urineweginfecties: 
profylaxe



Urineweginfecties: acute pyelonefritis

• Blind starten AB na afname urinestaal voor cultuur

• Bij tekenen van sepsis: hospitalisatie voor IV therapie

• Levofloxacine 500 mg 1x/d of Ciprofloxacine 2x500 mg/d voor 7d 
(vrouw) en 14d (man)

• Alternatief: co-trimoxazole 800/160 mg 2x/d voor 14d

• Alternatief volgens BAPCOC: amoxi/clav→ cavé inferieure 
resultaten!!!



Urineweginfecties: prostatitis



Urineweginfecties: acute prostatitis

• Blind starten AB na afname urinestaal voor cultuur

• Levofloxacine 500 mg 1x/d of Ciprofloxacine 2x500 mg/d voor 14d, 
soms tot 28d

• Alternatief: co-trimoxazole 800/160 mg 2x/d voor 14d

• Cavé SOA ziektekiemen
• Ceftriaxone 500 mg éénmalig IM + doxycycline 2x100 mg/d voor 10d

• Indien verhoogd PSA: normalisatie na 4w AB in 50% van de gevallen



Urineweginfecties - candida

• Candidurie: steeds 2e staal ter controle

• Eerst aanpak onderliggend lijden
• Zo katheter: eerst wissel

• Zo diabetes: betere regeling

• …

• Zo symptomatisch en 2 pos stalen:
• Fluconazole 400 mg 2-4w



Urineweginfecties bij katheters

• Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 
International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Hooton
TM, et al. Clin Infect Dis. 2010 Mar 1;50(5):625-63. 

• Katheter <30d: vaak 1 kiem vs >30d: polymicrobieel (biofilm)

• Geur of troebele urine alleen: niet gebruiken ter differentiatie 
asymptomische bacteriurie en UWI

• Systemische antibiotische profylaxe of veenbessenextract: NEEN

• Onvoldoende data om routine katheter wissel duidelijk te richten

• Systemische antiobtiosche profylaxe op moment van wissel: NEEN

• Antibiotische behandeling voor asymptomatische bacteriurie die 
persisteert 48u na verwijderen katheter bij vrouwen: JA



Urineweginfecties bij katheters

• Therapie bij katheter gerelateerde infectie
• Altijd afname urinecultuur voor opstart AB

• Als katheter >2w ter plaatse: urinecultuur af te nemen van nieuw geplaatste 
katheter als verder geïndiceerd OF midstream na verwijderen katheter

• Duur: 7d



Genitale infecties



Genitale infecties: urethritis

• Bij milde klachten: afwachten microbiologie

• Bij hevige klachten: empirisch (na afname kweek) gericht op 
Chlamydia en gonococ

• Ceftriaxone 500 mg IM éénmalig + azithromycine 2g PO éénmalig of 
doxycycline 2x100 mg voor 7d

• Seksuele onthouding van start tot 7d na einde therapie

• Bij persisterende klachten ondanks therapie: opsporen M. genitalium
en Trichomonas

• Altijd andere SOA’s opsporen en seksuele partner(s) meebehandelen



Genitale infecties: PID

• Bij milde klachten: afwachten microbiologie
• Chlamydia trachomatis: Ceftriaxone 500 mg IM eenmalig + doxycycline 2x100 

mg/d EN metronidazole 3x500 mg/d voor 14d

• Gonococ: Cetriaxone 500 mg IM eenmalig + azithromycine 2 g eenmalig + 
metronidazole 3x500 mg/d voor 14d

• M. genitalium: Moxifloxacine 400 mg/d voor 14d

• Bij hevige klachten: empirisch, gericht op Chlamydia en gonococ
• Ceftriaxone 500 mg IM eenmalig + doxycycline 2x100 mg/d EN metronidazole

3x500 mg/d voor 14d

• Altijd andere SOA’s opsporen en seksuele partner(s) meebehandelen



Genitale infecties: syfilis

• Primair = anogenitaal ulcus

• Latent = positieve serologie zonder symptomen

• Primaire en latente vorm kan door HA worden behandeld

• Primair en vroeg latent:
• Benzathine benzylpenicilline IM 2,4 milj E

• Laat latent
• Benzathine benzylpenicilline IM 2,4 milj E op dag 1 – 8 – 15 

• Bij allergie: doxycycline 2x100 mg voor resp 14 – 28d

• Na behandeling: steeds serologisch (RPR of VDRL) op te volgen

• Altijd andere SOA’s opsporen en seksuele partner(s) meebehandelen



Genitale infecties: acute vulvo-vaginitis

• Bacteriële vaginose
• Metronidazole PO 2x500 mg/d of ovule 500 mg/d voor 7d

• Geen behandeling partner

• Trichomonas vaginalis
• Metronidazole PO 2x500 mg/d voor 7d of tinidazol PO 2g eenmalig

• Altijd andere SOA’s opsporen en seksuele partner(s) meebehandelen

• Candida vulvo-vaginitis
• Meerdere opties mogelijk: vaginale crème, ovule of fluconazol PO



www.linkedin.com/company/azgroeninge/

www.twitter.com/azgroeninge

www.facebook.com/azgroeningekortrijk

www.instagram.com/azgroeninge
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