
 
 

  

 

 

Een persoon waarmee jij seksueel contact hebt gehad, heeft bij een arts een test op soa’s 

(seksueel overdraagbare aandoeningen) laten uitvoeren. Er werd(en) volgende infectie(s) 

vastgesteld: 

0 Chlamydia                                             0 Hepatitis B                                0 Genitale wratten (HPV) 

0 Gonorroe                                              0 Hepatitis C                                 0 Genitale herpes 

0 Syfilis                                                     0 HIV                                              0 Trichomonas 

 

Deze persoon wenst anoniem te blijven maar wil jou toch verwittigen via deze brief. Zo kan 

jij je ook laten testen en laten behandelen als dat nodig zou zijn. Ga daarom naar je huisarts 

en neem deze brief mee.  

Ook wanneer je zelf geen klachten hebt, laat je je best testen. Veel soa’s geven niet direct 

klachten, maar kunnen ondertussen wel ernstige schade aanrichten. Zo kan b.v. een 

chlamydia-infectie die geen klachten geeft, toch leiden tot vruchtbaarheidsproblemen.  

Maar geen paniek! Meestal kunnen soa’s zoals chlamydia en gonorroe snel en eenvoudig 
behandeld worden met antibiotica en is het probleem volledig opgelost.  
Ben je besmet met het hepatitis B-, het hepatitis C- of het hiv-virus, dan zal je arts zorgen 
voor een afspraak bij een gespecialiseerde arts of centrum zodat je zo snel mogelijk de beste 
behandeling krijgt. 
 

Wil je meer weten: www.seksualiteit.be 

Wil jouw arts meer weten: www.domusmedica.be/documentatie/dossiers  

 

Deze informatie wordt u met de beste bedoelingen bezorgd door: 

 

 

 

 

Gelieve niet te informeren naar de identiteit van de persoon die u wenst te verwittigen.  

De arts zal het medisch geheim van zowel deze persoon als van u eerbiedigen.

HALLO. IEMAND WAARMEE JE SEKSUEEL CONTACT HEBT GEHAD,  
HEEFT EEN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENING (SOA) OPGELOPEN.  

MOGELIJK BEN JIJ OOK BESMET. LAAT JE DAAROM TESTEN. 

Stempel arts: 

http://www.seksualiteit.be/
http://www.domusmedica.be/documentatie/dossiers


 
 
 

  

Meer informatie voor de arts: 

 

Doe bij elke persoon die zich met deze brief aanbiedt een PCR-test voor Chlamydia en 

gonorroe. De analyse voor zowel Chlamydia als gonorroe, gebeurt op hetzelfde staal. 

 voorkeur ook nog goed minst ideaal niet 

mannen eerstestraalsurine 
(2u ervóór niet geplast) 

urethrale PCR-
wisser 
(pijnlijk) 

/ serologie 

vrouwen PCR-wisser cervicaal 
afgenomen 
(meest sensitief) 

PCR-wisser 
vaginaal 
afgenomen 
(voordeel: geen 
speculum, patiënte 
kan dit zelf) 

eerstestraalsurine 
(2u ervóór niet geplast) 

serologie 

 

Gaat het om een orale of anale besmetting: neem dan m.b.v. een PCR-wisser een staal van 

de keel of de anus (zie dossier “SOI in de huisartsenpraktijk” op www.domusmedica.be ). 

Voer eventueel ook een test op syfilis uit (bloedname) indien dit nooit eerder gebeurde of 

het al lang geleden is dat het gebeurde (b.v. > 3 jaar geleden). 

 

Vraag vervolgens verder door om te bepalen of de patiënt ook getest moet worden op HBV, 

syfilis en HIV. Dit doe je via een bloedname: HBV door bepaling van HBsAg, syfilis via 

TPHA/CLIA en HIV via opsporing van specifieke antistoffen.  

Patiënten die zeker een bloedanalyse op HBV, syfilis en HIV en eventueel ook op HCV aangeboden dienen te krijgen zijn: 

 mensen met risicovol seksueel gedrag: zeer frequent wisselende partners (≥2 partners voorbije 6 maanden) of 
zeer “ruwe” seks (risico op scheuren van slijmvlies: anale seks, “fisting”, diepe orale seks) 

 mannen die seks hebben met mannen (MSM) 

 personen afkomstig uit HIV/ HBV/ HCV- endemische gebieden die zich nooit eerder lieten testen of personen 
wiens partner afkomstig is uit een HIV/ HBV/ HCV- endemisch gebied en deze zich nog nooit liet testen. Voor 
HIV gaat het vooral om subsaharaans Afrika. 

 IVdruggebruikers 

 zwangeren 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandeling 

Chlamydia Azitromycine 1g PO single dose 

gonorroe Ceftriaxone IM injectie + 
Azitromycine 2g PO single dose 

syfilis Benzathine benzylpenicilline 2,4 milj IE IM injectie; afhankelijk 
van het stadium te herhalen 

HBV Verwijzen naar een gespecialiseerd centrum/ hepatoloog 

HIV Verwijzen naar een aidsreferentiecentrum (ARC) 

 

http://www.domusmedica.be/



