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Opvolging van de  aanbeveling 
Actieve opsporing van chlamydia trachomatis-infecties in de 

huisartspraktijk 
 
 
Eerste opvolgrapport door Veronique Verhoeven 
 
Z o e k s t r a t e g i e  
 
Er werd een nieuwe literatuursearch gedaan voor de periode van mei 2004 - oktober 2006 
 
Mesh term “chlamydia trachomatis”: 53 reviews waarvan 4 relevant. 
 
Er is geen relevante meta-analyse gepubliceerd in deze periode 
Er werd geen relevante, op Pubmed gerefereerde  Practice Guideline” gepubliceerd. 
Er werd één relevante RCT gepubliceerd (zie sleutelboodschap ivm therapie) 
 
Verder werd gezocht met volgende strategieën: Chlamydia trachomatis (Mesh) AND Contact tracing 
(Mesh),  Chlamydia trachomatis (Mesh) AND Drug therapy (Mesh), Chlamydia trachomatis (Mesh) AND 
Mass screening (Mesh) 
 
Er zijn geen relevante guidelines gepubliceerd. 
Uit gegevens gepresenteerd op  de Landelijke SOA en HIV expertmeeting (2006)  in Nederland blijkt dat 
de incidentie van Chlamydia trachomatis de voorbije jaren is toegenomen. 
In België zijn geen gegevens die toelaten op een betrouwbare wijze incidentietrends in te schatten, maar 
het aantal geregistreerde infecties in de soaregistratiesystemen stijgt. 
 
 
S l e u t e l b o o d s c h a p p e n  v a n  d e  a a n b e v e l i n g :  
 
1. Opportunistische screening van vrouwen op CT doet het aantal complicaties dalen 

(evidentieniveau 2) 
 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
Eén grote cohortstudie en één review vonden dat het aantal complicaties van chlamydia-infecties wellicht lager ligt dan 
totnogtoe gedacht werd.  

 
 Low N, Egger M, Sterne JAC, et al. Incidence of severe reproductive tract complications 
associated with diagnosed genitral chlamydial infection: the Uppsala Women’s Cohort Study. 
Sex Transm Infect 2006;82:212-218. 
 Boeke AJ, van Bergen JE, Morre SA, van Everdingen JJ. [The risk of pelvic inflammatory 
disease associated with urogenital infection with Chlamydia trachomatis; literature review] 
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:878-84. Review.  

 
Mogelijk is chlamydiascreening dus minder kosteneffectief dan totnogtoe wordt aangenomen, maar dat is op dit moment 
nog onvoldoende duidelijk om de aanbeveling te veranderen. Het is eerder een argument ten voordele van onze beperkte 
strategie van selectieve screening. 
 
Een recente review onderstreept het belang van screening: 
 

 Spiliopoulou A et al. Chlamydia trachomatis: time for screening? Clin Microbiol Infect. 
2005;11:687-9. Review. 
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2. Opportunistische screening kan, bij consensus, worden aangeboden aan: 

• Vrouwen < 35 jaar met meer dan 1 partner het laatste jaar of met recent (<6 maanden) een 
nieuwe partner 

• Vrouwen bij wie een zwangerschapsonderbreking wordt gepland (evidentieniveau 3) 
 

Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
3. Verder is actieve opsporing voor chlamydia aan te raden bij vrouwen met >= 1 van volgende 

risicofactoren: 
• klachten van postcoïtaal of intermenstrueel bloedverlies 
• dysurie die niet verdwijnt na een klassieke cystitisbehandeling 
• partner met dysurieklachten  

 
en bij mannen met dysurie of urethritisklachten. 
(evidentieniveau 3) 

 
Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt. Eenreview bevestigt de relevantie van Chlamydia 
trachomatis bij urethritis bij mannen. 
 

 Zdrodowska-Stefanow B, Ostaszewska-Puchalska I. Role of Chlamydia trachomatis in male 
urogenital infections and its complications. Med Wieku Rozwoj. 2005;9:93-110. Review. 

 

 
 

Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
Een recente systematische review bevestigt de superioriteit van de DNA-amplificatietests bij chlamydiadiagnostiek. 

 
 Cook RL, Hutchison SL, Ostergaard L, Braithwaite RS, Ness RB. Systematic review: 
noninvasive testing for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Ann Intern Med. 
2005;142:914-25. Review. 

 
 
5.  Een positief resultaat wordt geconfirmeerd door een andere amplificatietechniek– tenzij de 

anamnese suggestief is. (evidentieniveau 3) 
 

De sensitiviteits- en specificiteitsgegevens uit bovenstaande review bevestigen onze keuze voor het confirmeren van positieve 
resultaten bij screening. 

 
 
6.  Een ongecompliceerde infectie bij een niet-zwangere vrouw wordt behandeld met 1 g 

azithromycine in single dose therapy (evidentieniveau 1). 
 
Deze sleutelboodschap wordt bevestigd in een RCT: 
 

 Topic A, Skerk V, Puntaric A, Milavec Puretic V, Beus A, Begovac J. Azithromycin: 1.0 or 3.0 
gram dose in the treatment of patients with asymptomatic urogenital chlamydial infections. J 
Chemother. 2006;18:115-6. 

 

4.  Screening gebeurt aan de hand van een DNA-amplificatietechniek (evidentieniveau 1) op 
basis van een eerstestraalsurine of van een vaginale wisser. 
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7.  De partner(s) van een geïnfecteerde patiënt moet(en) mee behandeld worden. 

(evidentieniveau 3) 
 

Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
Twee cohortstudies bevestigen dat een grote proportie (44% en 75%) van partners van geinfecteerden ook een infectie 
heeft. 

 
 Manavi K, McMillan A, Young H. Genital infection in male partners of women with 
chlamydial infection. Int J STD AIDS. 2006;17:34-6. 
 Markos AR. The concordance of Chlamydia trachomatis genital infection between sexual 
partners, in the era of nucleic acid testing. Sex Health. 2005;2:23-4. 
 

 
8.  Patiënten worden best opnieuw gescreend telkens zich een nieuwe “event’ voordoet (een 

nieuwe partner, een nieuwe klacht) (evidentieniveau 3). 
 

 Er is geen nieuwe informatie die deze stelling ontkracht/bevestigt.  
 
 

C O N C L U S I E  
e r  z i j n  g e e n  a r g u m e n t e n  o m  d e  a a n b e v e l i n g  o p   

d i t  m o m e n t  t e  w i j z i g e n .  
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